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HØRINGSUTTALELSE FRA DRAMMEN  ,  SVELVIK OG SANDE OVERFORMYNDERIER-
FORSKRIFT TIL NY VERGEMÅLSLOV

Det vises til Justisdepartementets høringsbrev av 9. februar 2011.

Drammen, Svelvik og Sande overformynderier han i møter hhv.12.4.,14.4 og 26.4 behandlet forslag til
forskrifter til ny vergemålslov. Alle tre overformynderier kan i all hovedsak slutte seg til de foreslåtte
forskrifter, men vil likevel knytte kommentarer til enkelte av bestemmelsene.

Til punkt 5.1 og 2 om fylkesmannes opplærings, veilednings og bistandsplikt.

Forslaget legger opp til at den enkelte fylkesmann selv skal stå for og organisere opplæring veiledning
og bistand til vergene. Dette synes fornuftig ut fra kjennskap til den enkelte verges kunnskapsnivå,
mandat og behov. Imidlertid bør opplæringsmateriell, skjemaer og annen skriftlig informasjon om
vergeordningen standardiseres og utarbeides fra sentralt/overordnet hold. Det er ingen innvendinger
mot at dette gis i form av rundskriv.

Til punkt 6.1 om begjæring om vergemål

Av saksbehandlingstekniske grunner, og for at fremsetting av begjæring om vergemål blir enklest
mulig, bør begjæring fremsettes på fastsatt skjema og begrunnes. På den måten kan
begjæringsskjemaet fungere som en sjekkliste slik at mest mulig relevante opplysninger kommer med.
En slik ordning antas å ville spare vedtaksmyndigheten for ekstra arbeid med opplysning av saken, og
det foreslås derfor at krav om bruk av fastsatt skjema forskriftsfestes.

Til punkt 6.2 om meldeplikt

Også i forhold til meldeplikten antas det hensiktsmessig at meldingen gis på fastsatt skjema, for å sikre
at opplysninger til bruk i saken tydeliggjøres og at man slipper flere runder med innhenting av
opplysninger i sakene før beslutning kan tas. Dette vil forhåpentligvis forenkle meldeplikten for de
ulike kommunale og statlige instanser som er pålagt meldeplikt.
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Til punkt 7.2 om godtgjøring til vergen

Grunnbeløpet i folketrygden synes å være et godt utgangspunkt for all type godtgjøring til vergene.
Dette er en kjent størrelse, og satsen reguleres systematisk, noe som gjør beregningen enklere for dem
som skal administrere ordningen. Forslaget om bruk av G som faktor støttes derfor.

Til punkt 7.2.3 om fritak for lønnsoppgaveplikt og unntak for skatteplikt for godtgjøring av
verger

Forslaget om fritak for lønnsoppgaveplikt og dermed skatteplikt støttes, idet det vil gjøre ordningen
med godtgjøring av verger enklere å håndtere enn etter dagens ordning. Beløpene som tenkes utbetalt
som godtgjøring er gjerne begrenset i forhold til det stykke arbeid som nedlegges som verge.
Erfaringsmessig er det vanskelig å skaffe frivillige hjelpeverger etter nåværende lov, også innen
familien. Det må derfor ansees motiverende for dem som påtar seg vergeoppdrag at en godtgjørelse på
noen få tusen, nærmest som en anerkjennelse av innsatsen, ikke blir beskåret ved skattlegging.
Annerledes stiller det seg om man opptrer som profesjonell verge med mange oppdrag, da bør
hjelpevergen operere som næringsdrivende fakturere oppdragene som næringsinntekt.

Til punkt 7.6 Vergenes regnskapsplikt

Forslaget om at regnskapene fra vergene skal være innlevert pr. 01.03 og ferdigbehandlet av
fylkesmannen innen 31.03, synes å gi fylkesmannen relativt lite tid til arbeidet. Erfaringsmessig er
regnskapene ofte mangelfulle, og det tar tid å innhente det som mangler.

Det foreslås at fristene i forskriftene justeres, men også at det fra sentralt hold utarbeides
regnskapsløsninger som gjør det enklere å innberette og behandle innenfor tillatt datateknologi.

Til punkt 8.1 Grensen for når midler skal forvaltes av fylkesmannen

Departementet ber høringsinstansene ta stilling til forslaget om at beløpsgrensen for fylkesmannens
forvaltning knyttes til folketrygdens grunnbeløp og settes til 2 G. En grense knyttet til grunnbeløpet
støttes, idet den justeres årlig, og man har ingen merknader til at 2 G benyttes som grensen når beløpet
først kommet til forvaltning. Videre synes beløpet som tilsvarer 2 G å være i tråd med utviklingen,
stølTelsesmessig, mot i dag kr 75 000,-.
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Til punkt 10.3. forvaltning av legatmidler

Forslaget synes å legge opp til at fylkesmannen kun i visse særtilfelle bør påta seg forvaltning av
legatmidler, jf lovens § 97. Vi tror dette er fornuftig. Forslaget åpner også for at man legger til rette for
at forvaltning kan skje i relevante fagmiljøer i kommunen. Også dette kan være hensiktsmessig, særlig
der stiftelse har en særlig tilknytning til kommunen geografisk, ved vedtektsbestemte regler om
oppnevning av styremedlemmer eller ved at man har påtatt seg ulike administrative oppgaver på vegne
av stiftelsen. Departementet bør gjennom forskriften eller på andre måte avklare om forvaltning av
midler på vegne av stiftelser, enten det gjøres hos fylkesmannen eller forblir i kommunen, er i samsvar
med finansieringsvirksomhetsloven. Hvis en kommune påtar seg forvaltning av stiftelsesmidler kan
det reises spørsmål ved om kommunen blir et finansinstitusjon etter finansieringsvirksomhetsloven §
1-3 som driver finansieringsvirksomhet etter § 1-4 og derfor må ha konsesjon etter lovens kapittel 3
med de tilhørende krav som stilles til slik virksomhet. Departementet bør avklare dette.



Departementet bør også legge til rette for at enkle prosesser ved nødvendige formelle omdanninger av
stiftelser på grunn av lovendringene. F eks kan det i stiftelser være vedtektsbestemt at overformynder
skal være styrets leder. Ved overføring av overformynderiene til fylkesmannen må dette trolig endres.
Tilsvarende vil kunne gjelde ved nødvendige endringer av plasseringsregler.

Til punkt 11.1 Avslutning av overformynderiets virksomhet. Regnskap

Overgangsreglene ser ut til å gi en veldig snau frist for kommunene til å avslutte vergeregnskaper ved
overgangen til fylkesmannen. Erfaring viser at det er vanskelig, og tar tid å få inne all nødvendig
dokumentasjon, og at fristen derfor bør forlenges i hvert fall til tre måneder

Til punkt 11.3. overgangsordninger med fellesmassene

Forslaget påpeker behovet for tid til å avvikle fellesmassen i de overformynderiene som har felles
forvaltning. Slik vi forstår det, vil forvaltning i bank med nasjonalt forhandlede rentebetingelser være
løsningen inntil man evt. på bredere basis har vurdert andre alternativer (f eks forvaltning gjennom
Folketrygdfondet). Vi tror det kan være fordelaktig om en forvaltningsordning kommer på plass så
raskt som mulig slik at det kan legges til rette for avvikling av fellesmasse og overgang til en ordning
med forvaltning i bank.
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