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Fylkesmannen i Oppland

Høringsuttalelse - Forskrift til den nye vergemålsloven og endringer
annen lovgivning som følge av ny vergemålslov mv.

Del vises til Justis- og politidepartementets brev av 9. februar 2011 med høringsnolat om forslag til
forskrift til ny vergemålsiov og endringer i annen lovgivning som følge av ny vergemålslov, med
høringsfrist 9. mai 2011.

Fylkesmannen i Oppland støtter i det vesentlige de vurderinger og forslag som foreligger i
høringsnotatet. Fylkesmannen vil understreke at i den nye ordningen der Fylkesmannen er
vergemålsmyndighet med ansvar for en rekke nye oppgaver, er det viktig at det utarbeides gode
forskrifter og veiledninger som bidrar til å lette arbeidet for Fyikesmannen og som samtidig sikrer en
god overgang til ny ordning både for verger og vergetrengende.

Fyikesmannen i Oppland har følgende merknader til høringsnotatet:

ra § i Fylkesmannens opplærings -, veilednings - og bistandsplikt

I notatet er det vist til at det er viktig å sikre god opplæring av vergene og at dette er avgjørende for
at ordningen skal fungere etter hensikten. Det fremgår at Fyikesmannen skal "sørge for" at oppnevnte
verger får nødvendig opplæring, og at Fylkesmannen skal ta stilling til hva som er nødvendig og
deretter organisere opplæringen. Det fremgår at nærmere retningslinjer for opplæringen kan ved
behov gis i rundskriv.

Fyikesmannen er enig i at ansvaret for nødvendig opplæring må ligge hos Fylkesmannen. En ser det
likevel som en fordel om departementet i forbindelse med iverksetting kan ularbeide rundskriv som
gir nærmere retningslinjer for denne opplæringen. Dette vil lette arbeidet med opplæring i startfasen
og sikre en enhetlig opplæring både av verger som har fungert en tid og nye verger. Dette vil også
skape større likhet mellom embetene.

Til § 6 Densentrale vergemålsmyndighetens oppgaver

Dato 09.05.2011

annet ledd —I notatet fremgår det at den sentrale vergemåtrnyndigheten har et opplæringsansvar og
at dette innebærer å utarbeide rutiner for opplæring av Fylkesmannens ansatte, felles
opplæringsverktøy og fellesmater for Fyikesmannens arbeid samt eventuelt nødvendige veiledninger
for fremtidsfulimektiger. Det bør også utarbeides retningslinjer og rutiner for Fyikesmannens tilsyn
med vergene.
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Det er et vesentlig formål med vergemålsreformen å oppnå større rettssikkerhet og rettslikhet.
Fylkesmannen mener et bredt anlagt opplæringstilbud er viktig for å sikre formålet med reformen
samt at det vil bidra til å lette Fylkesmannens ansvar for opplæring, veiledning og bistand til vergene
særlig i den første tiden etter iverksetting.

Til § 14 Nærmere regler om meldeplikten

Fylkesmannen støtter forslaget om at det utarbeides et skjema til bruk i forbindelse med begjæring
om vergemål. Dette vil forenkle arbeidet for alle som er involvert og bidra til å sikre al Fylkesmannen
mottar korrekt og tilstrekkelig informasjon. I forbindelse med den informasjon som skal gis om
meldeplikten og om innholdet i denne til ansatte i instilusjoner m.m., mener Fylkesmannen det også
bør utarbeides et veiledningshefte som bl.a. bidrar til å sikre at meldeplikten ivaretas i kommunens
helse- og omsorgstjeneste. Fylkesmannen mener imidlertid ikke at det er nødvendig å ta.inn i
forskriften en plikt til å bruke skjema ved begjæring om vergemål.

Til 15 Nærmere regler om Fylkesmannens rett til å få fremlagt dokumentasjon m.v.

Fylkesmannen er enig i forslaget om at erklæring fra lege eller annen sakkyndig gis på særskilt
blankett. Erklæringer som sikrer mest mulig fullstendig og korrekt informasjon vil bl.a. bidra til å sikre
at Fylkesmannens vedtak er tilpasset behovet for vergemål i det enkelte tilfellet. Fylkesmannen støtter
også forslaget om at regler for honorering av erklæringer utarbeides på tilsvarende måte som for
legeerklæringer gttt i medhold av folketrygdloven.

Til § 18 Godtgjøring til vergen

Fylkesmannen støtter forslaget om en godtgjøring basert på en fast århg godtgjøring, men hvor det
samtidig åpnes for en unntaksbestemmelse der godtgjøring kan skje på timebasis etter en konkret
vurdering. Fylkesmannen mener at satsene for godtgjøring til faste verger kan knyttes til
folketrygdens grunnbeløp. Det er også positivt at det foreslås en ordning med fritak for
lønnsoppgaveplikt/skatteplikt. Dette gjør ordningen enklere å administrere og det vil være positivt i
forhold til rekruttering av verger.

Til § 20 Dekning av vergens utgifter

Fylkesmannen støtter forslagets alternativ i da dette gir en fleksibel ordning basert på faktisk
erfaring.

Til § 21 inntekts- og formuesgrensen for dekning av vergens godtgjøring og utgifter

Fylkesmannen mener at å knytte inntektsgrensen ti nivået for minstepensjon etter folketrygden gir et
for lavt nivå. For personer med minstepensjon vil utgiftene til bistand fra verge kunne bli en
økonomisk belastning. Formuesgrensene synes også å ligge for lavt slik Fylkesmannen ser det.
Fylkesmannen mener nivåel bør legges noe høyere av hensyn til de vergetrengende, selv om dette
medfører økte utgtfter for det offentlige.

Til §  25 Adgang til å frita for regnskapsplikt

Fylkesmannen støtter forslaget om at ektefeller og samboere som hovedregel er frrtatt for
regnskapsplikt og at Fyikesrnannen øvrige tilfeller kan frita etter en nærmere vurdering. Skal en
rekruttere og beholde verger er  det  viktig at kravene til regnskapsføring ikke gjøres mer tyngende
enn nødvendig.

Til §  27  Grensen for hvilke midler som forvaltes av Fylkesmannen

Fyikesmannen støtter forsbget om at grensen settes til to ganger folketrygdens grunnbeløp.
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§ 31 Nærmere regler om stadfesting og registrering av fremtidsfullmakter.

annet ledd

Fylkesmannen foreslår at ansvaret for registrering ligger hos fultmekttgen,
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