
09/05/2011 12:01

Nome
kommune

Avstemming:
Enstemmig som innstillingen.

NOME KOMMUNE 22242725

Ny vergemålslov noringsuttalelse om forslag til forskrift og
lovendring

Arkivå knr: 11 t737

Jnr.: Arkiv Saksbehandler
11/5115 K2-X47, 1-Tarald Orekåsa

K3-&20
Forvaltn. organ: Dato Sak nr.
Formannskapet 05.05.2011

Innstilling fra rådmannen;
Nome kommune vedtar følgende høringsuttalelse.

05.05.2011 FORMANNSKAPET

FS-028/11 VEDTAK:

Nome kommune vedtar følgende høringsuttalelse.

(Formannskapet gjør endelig vedtak).

Kopi av saksutredning med vedtak sendes:
Det kongelige just3s- og politidep. Lovavdelingen, postboks 8005, Dep. 0030 Oslo
Overformynderiet her

NOM1E
KOMMU

NG.280 PO2
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Dakumenter i saken:
8 03.05.2011 Ny vergemålslov - høringsuttaleise om forslag til forskrift og lovendring

Brev datert 03.05.11 . folger som kopiert vedlegg. øvrige dokumenter i saken er tiengelige
ved servicekontoret i rådhuset.

Lilefoss,04.05.2011

Rådmannen

NG.280 D03
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Det kongelige justis- og politidep.
Lovavdelingen
Postboks 8005 Dep
0030 OSLO

NOME KOMMUNE -› 22242725

Yår ref. Deres ref. Dato:
11/737-8 K2-X47, K3-&20 GLIWA 02,05 2011

Ny  vergemålslov  -  heringsuttalelse om forslag til forskrift og lovendring

Det vises til departementets brev av 9.2,2011
Norne overformynderi har følgende bemerkninger til forskriften,

NOME KOMMUNE, RINGSEVJA 30, 3830 ULEPOSS TELEFON: 35 94 62 00 • TELEFAKS: 35946249

E-POST: POSTMOTTAKNOME.KOMMUNE.NO • I3ANK. 2650.07,1/1136 • ORG_NR 964 963 371
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NOME
KOMMUNE
OVERFORMYNDERI

§  7 Regnskaps~ for eiendeler underlagt fylkesmannens forvaltning, samt  §  24 Frist for å
sende inn regnskap mv

følge forskriften skal vergeregnskap innleveres 1. mars til fylkesmannen. Fylkesmannens
hovedrepskap, samt vergeregnskapene innleveres tii den sentrale vergemålsmyndigheten innen
utgangen av mars. Dette er samme lov som i dag.
Hvert år må vi søke om utsettelse av innlevering av regnskapet til 1.7, Dette da gjetmomgang av
hjelpevergeregnskapene er meget omfattende og tidkrevende, Hjelpevergene klarer heller ikke å
holde fristen med innlevering av regnskapene, og av disse grunner blir vi meget forsinket.
Vårt forslag til siste avsnitt i § 7 er at regnskapet skal overleveres til den sentrale
vergemålsmyncligheten innen utgangen av juni hvert år.

§  18 Godtgjoring til vergen
Slik det er beskrevet i forskriften er det 3 forskjellige oppnevnte verger:
Alminnelige verger, faste verger og advokater. Viser også til § 19, Godtgjering til nærstående.
1 forskriften er det fremlagt forskjellig godtgjørelse til alminnelige verger og faste verger
Hva er forskjellen mellom faste verger og alminnelige verger? Slik vi tolker det, er ingen av disse
vergene nærstående familie, da de nærstående vergene kornmer fram i § 19.
Vi ser det slik at de faste vergene er de som er ansatt som verger og alminnelige verger er
personer som har tatt på seg et vergeoppdrag for å gjøre en "god gjerning" (ikke i familie).
Faste verger og alminnelige verger gjør sarmne jobben, og bør også ha samme godtgjorelsen.
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§ 27 Grensen for hvilke midler som forvaltes av fylkesmannen
Det foreslås å høyne grensen fra 75.000,- til 2 G.
Når det gjelder å ivareta de mindreåriges interesser, mener og tror vi at en del av de mindreårige vil
tape sine midler i henhold til vergens misbruk og egoisme med en grense på 2 0.
Vi foreslår at grensen kan høynes til maksimalt kr. 100.000,-.

§ 37  fljelpevergens og vergens plikt til å levere avsluttet regnskap mv
Dersom loven trer i kraft pr. 1.7, mener vi det er en feil prioritering å innkreve avsluttet
hjelpevergeregnskap/vergeregnskap 1.7.
Hjetpevergeoppdraget/vergeoppdraget blir en videreføring til vergeoppdrag fra kommune til fylke, og
vi mener at vergen bør kunne innlevere vergeregnskapet på vanlig måte yed ayslutte det pr. 31.12.

Med bilsen
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Sekretær overformynderiet
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