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Høring — 1) forskrift til den nye vergemålsloven og 2) endringer i annen
lovgivning som følge av ny vergemålsiov mv.

Det vises til høringsbrev av 9. februar 2011.

Kristiansand tingrett støtter forslaget om at det opprettes en beredskapsordning som sikrer at
fylkesmannen i hvert vergemålsdistrikt til enhver tid kan oppnevne en verge på kort varsel.
Domstolene har særlig behov for verger som kan stille på kort varsel i forbindelse med
dommeravhør (setteverger iht dagens vergemålslov § 15), og i forbindelse med fengsling og
pådømmelse overfor mindreårige der fødte verger ikke kan eller vil møte (hjelpeverger iht
dagens vergemålslov § 16 og straffeprosessloven § 83). Iblant må slike verger kunne
oppnevnes og møte samnie dag. Det er derfor viktig at de vergene som er med i en
beredskapsordning har kort reiseavstand til rettens lokaler, hvilket dagens vergemålslov tar
høyde for ved at det er overformynderiet i den kommunen der vergeoppdraget skal utføres
som foretar oppnevningen. De vergene som er med i beredskapsordningen bør ha erfaring fra
nevnte type oppdrag. Det antas at det vil være vergemålslovens bestemmelser om
utgiftsdekning som vil gjelde også for oppdrag som knytter seg til straffesaker. Det vil  være
behov for at det er mer enn én verge som deltar i en slik beredskapsordning, smi forslaget til
forskrift § 4.

Kristiansand tingrett er skeptisk tiJ forslaget om at det er retten som skal ha ansvaret for at
registrering av fremtidsfullmakt helt eller delvis erstattes av dom om vergemål, jf forslaget til
forskrift § 31 — dette bør naturlig tilligge den aktuelle registerfører i forbindelse med
registrering av dom om vergemål, eventuelt fylkesmannen.

Når det gjelder gjennomgangen av annen lovgivning, foreslår departementet at tingretten
fortsatt skal oppnevne verge etter lov om svangerskapsavbrudd og lov om sterilisering, jf
høringsbrevet s 65. Det vil være i strid med det nye systemet for vergeoppnevnelser om
tingretten fortsatt skal beholde en rolle ved slike oppnevnelser. Dersom koblingen til
fylkesmannens øvrige oppgaver er så nær at det vil foreligge inhabilitet, vil oppnevnelsen,
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alternativt de øvrige oppgavene etter lovene, kunne utføres av en settefylkesmann. Forholdet
til fylkesmannens øvrige oppgaver har da heller ikke vært til hinder for at høringsutkastet
foresiår at fylkesmannen oppnevner verge etter sosialtjenestelovens kapittel om bruk av tvang
og makt overfor psykisk utviklingshemmede. Generelt sett vil oppdraget som verge kunne
innebære oppgaver innenfor fylkesmannens øvrige myndighetsområde, og selve
oppnevnelsen stiller seg ikke annerledes enn f eks rettens oppnevning av forsvarer i
straffesaker. Det som kan innebære et større problem er fylkesmannens tilsynsansvar og
eventuelle rådgivning overfor vergen, jf vergemålsloven § 47, men det er ikke foreslått at
retten skal ha dette ansvaret overfor de nevnte vergene, noe som da også er vanskelig å se for
seg.
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