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HØRINGSUTTALELSE

NITTEDAL KOMMUNE
- der storby og Marka møtes

Vi viser til høringsnotat og høringsbrev av 9.2.11 vedrørende forskrifter m.v. til den
nye vergemålsloven. Nittedal kommune ønsker å avgi nedenstående administrative
uttalelse.

Til forskriften:
§ 3:
Nittedal kommune er enige i at det er behov for en ordning med setteverge som
foreslått.

§ 4:
Nittedal kommune bifaller forslaget om en beredskapsordning, organisert av
Fylkesmannen for hasteoppnevning av verger. Vi bemerker at det bør tydeliggjøres
hvem som skal bære utgiftene når vergene må stille i møter med f.eks. politi og
rettsvesen (dommeravhør m.v.)

§ 16:
Lovens § 39 første ledd j) om samtykke fra Fylkesmannen gjelder bare lån til
nærstående. Vergen kan selv beslutte lån til andre enn nærstående. Dette bør
presiseres for å tydeliggjøre denne forskjellen, dersom en ønsker å opprettholde
dette skillet. En bør vurdere om skillet skal opprettholdes, ut fra betraktninger om å
sørge for optimal sikring av midlene til den som er under vergemål.

Videre støtter vi forslaget om at det må stilles betryggende sikkerhet for lån og at
det stilles krav om at vergen må sørge for tinglyst pantobligasjon for beløpet. Krav
om tinglyst pantobligasjon bør imidlertid bare stilles ved beløp av en viss størrelse,
f.eks. 75.000 kroner.
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For øvrig viser vi til høringsuttalelsen fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus på dette
punkt og støtter denne mht. krav om ytterligere spesialregulering av adgangen til
utlån av midler tilhørende personer underlagt vergemål.

§ 27:
Vi mener at grensen for hvilke midler som skal forvaltes av Fylkesmannen ikke bør
heves fra dagens 75.000 til 2G. En heving av grensene til 2 G vil ramme mange
barn. Reduserte verdier, som følge av foresatte (verger) med liten økonomisk
kompetanse samt mulig bevisst misbruk av barnas midler, kan etter vår oppfatning
best forebygges ved beholde beløpsgrensen lavt. Vi ser at det i enkelte tilfelle kan
oppfattes som en "unødig innblanding i private forhold", men mener at hensynet til
den som er under vergemål og ikke selv kan ivareta sine interesser må veie tyngst.
Dette rimer også godt med hensikten med dette regelverket, som bl.a. er å ivareta
mindreåriges økonomiske situasjon.

§ 29 (i forskriften sammenholdt med forslaget om lovendring av lovens § 54, tredje
ledd)
Vi er enige i den foreslåtte lovendring av § 54 og forslaget om forskriftstekst til § 29.
Det er viktig at det legges til rette for å få en best mulig oversikt over økonomien til
den som er under vergemål, for å kunne ivareta dennes interesser på en god måte.
Innsyn og rapportering, som foreslått, er her essensielt for å få til dette. Vi mener at
disse endringene vil utgjøre en vesentlig bedring av situasjonen i forhold til dagens
regelverk.

Med vennlig hilsen

Idun Lyngstad
Fung. rådmann

Godkjent og ekspedert uten underskrift

Anne Kristin Berntsen
juridisk rådgvier
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