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Høring - Forskrift til den nye vergemålsloven og endringer i annen lovgivning
som følge av ny vergemålslov

Vi viser til høringsbrev fra Justis- og politidepartementet med forslag til forskrift til den
nye vergemålsloven og et forslag til endringer i loven.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har følgende merknader:

I høringsnotatet foreslås at begrepet "umyndiggjort" i adopsjonsloven §§ 4 og 8 erstattes
med "personer som er fratatt rettslig handleevne". Etter BLDs oppfatning er denne
definisjonen for omfattende. Departementet viser til at vilkårene for når samtykke fra
verge skal kreves etter adopsjonsloven, bør tilpasses formålet med de nye reglene om
individtilpasset vergemål. Kravene om samtykke fra verge etter adopsjonsloven bør
altså gjenspeile den konkrete vurderingen av vergemålets omfang som ny vergemålslov
legger opp til. Departementet foreslo således i brev 10. januar 2011 at bestemmelsen ble
endret slik at samtykke fra verge bare skulle kreves for "Personer som er fratatt rettslig
handleevne over personlige forhold som omfatter adopsjon."

Departementet er fortsatt av den oppfatning at det, av hensyn til formålet, ikke bør
stilles krav om samtykke fra verge hvis person utelukkende er fratatt rettslig
handleevne i økonomiske spørsmål. Det vises til at adopsjon er et personlig forhold der
hensynet til individets selvbestemmelse og integritet må veie tungt.

Vi ser imidlertid at vårt forslag til definisjon jf. brev 10. januar 2011 kan være
utfordrende å praktisere for så vidt gjelder personer som er delvis fratatt rettslig
handleevne over personlige forhold. Etter en ny vurdering har vi derfor kommet til at

Postadresse Kontoradresse Telefon Plan- og
Postboks 8036 Dep Akersgt. 59 22 24 90 90 administrasjonsavdelingen
0030 Oslo Org no. Telefaks

972 417 793 22 24 95 15

Saksbehandler
Inger-Lise Becher



kravet om samtykke fra verge bør gjelde alle som er fratatt rettslig handleevne på det
personlige området.

Departementet ber således om at adopsjonsloven § 4 foreslås endret slik:
"Personer som er fratatt rettslig handleevne pådet personlige området, kan bare adoptere
med samtykke fra sin verge."

Tilsvarende ber vi om at adopsjonsloven § 8 foreslås endret slik: "Personer som er fratatt
rettslig handleevne pådet personlige området, kan ikke adopteres uten samtykke fra
vergen."

Enslige mindreårige asylsøkere er en sårbar gruppe som barn i et nytt land uten
foresatte. Vi vil derfor fremheve nødvendigheten av at verger til enslige mindreårige
asylsøkere er spesielt tilpasset oppgaven med å ivareta deres behov.

Vi er positive til at forskriften presiserer fylkesmennenes plikt til å gi opplæring,
veiledning og bistand til verger, og at opplæring kan gis både ved oppnevning som
verge og senere, dersom det er behov for dette. Vi vil også understreke viktigheten av
at den sentrale vergemålsmyndigheten foretar en løpende vurdering av
vergemålsområdet i forhold til bestemmelsene i FN-konvensjonen om rettighetene til
mennesker med nedsatt funksjonsevne artikkel 12, som nevnt i høringsnotatet pkt.
5.7.2.
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