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

Vi viser til Justis- og politidepartementets høringsbrev av 09.02.201log takker for anledningen til å gi

våre kommentarer.

Innledende betraktninger:
Innledningsvis vil vi understreke at Norsk Folkehjelp i stiller seg positive til forslaget om å tydeliggjøre

vergens rolle ved å spesifisere rammene for deres arbeid i forskrifts form.

Norsk Folkehjelp administrerer et vergesekretariat som rekrutterer verger til første transittfase og

asylintervju hos utlendingsdirektoratet. Alle verger som kanaliseres via denne vergevaktordningen må

delta på et 12 timers vergekurs samt ha en samtale med ansatte i vergesekretariatet. I tillegg er det

obligatorisk oppfølgingskurs en gang i året og fire temakvelder per år.

En landsdekkende kartlegging utført av Gallup sommeren1 2010 % av 1300 verger hadde fått opplæring

via kurs. Derfor er vi glad for at betydningen av opplæring har blitt vektlagt, men synes at det gis for

store tolknings muligheter ved å gi Fylkesmannen selvråderett innen deler av opplæringen.

Vi vil påpeke at Norsk Folkehjelp, er bekymret over at enslig mindreårige asylsøkere er ikke nevnt

eksplisitt i forskrift til vergemålsloven.

Vi vil understreke det kritiske ved at enslig mindreårige asylsøkere flyttes ofte fra kommune til

kommune. I dagens ordning kan det ta lang tid fra barnet ankommer kommunen til verge oppnevnes.

Alle barn uten unntak må få en verge ved bosetting i kommunen. Bosetting av enslig mindreårige

forutsetter et kompetent og tilpasset apparat i kommunene slik at de er klare til å ta imot barna. Dette

bør også innebære en base med kompetente verger.

Norsk Folkehjelp ser for øvrig svært positivt på at politiattest for verger nå blir obligatorisk.

1 http://www.folkehjelp.no/no/Arbeid_i_Norge/Asyl_ogintegrering/Hjelpevergefor_asylsokerbarn/Rapporter/



5.1.2 Forslag til forskrift § første ledd som omhandler opplæringsplikten

Norsk Folkehjelp ser også positivt på den brede omtalen av opplæring for verger. Vi mener imidlertid at

Fylkesmannen får for stort rom til selv å velge type opplæring, hvem som skal ha opplæring og hvordan

opplæringen gjennomføres. Eksempelvis får advokater gjerne ikke opplæring, men vedkommende

advokat har nødvendigvis ingen kunnskap om hvilke grunnleggende behov og rettigheter en enslig

mindreårig asylsøker har.

Forslag:

Det må bli obligatorisk at alle som blir verger for enslig mindreårige asylsøkere må gjennomføre et

standardisert nasjonalt kurs, enten det er advokater eller andre. Innholdet i opplæringen må være

godt pedagogisk tilrettelagt og utviklet i nært samarbeid med personer som har lang erfaring og gode

kunnskaper innen vergearbeid for enslig mindreårige asylsøkere.

Vi har forståelse for at Fylkesmannen gir kursene lokalt tilsnitt, men det må ikke bli opp til den enkelte

Fylkesmann om vergen får opplæring eller ikke.

Enslig mindreårige asylsøkere er en spesielt sårbar gruppe med sammensatt problematikk i forhold til

språk, helse, sosiale ferdigheter i ny kulturell kontekst.

Verger for disse barna vil derfor ha behov for kontinuerlig oppdatering og oppfølging innen

forvaltningssystemet og tema relatert direkte til barna i denne gruppen.

Norsk Folkehjelp anser det som positivt at departementet nevner en organisert løpende opplæring. Vi

mener imidlertid at departementet er for utydelige i sin føring: "Departementet antar at det også kan

være hensiktsmessig med en organisert løpende opplæring som flere verger kan delta på samtidig.

Dette kan for eksempel ta form av temamøte tilpasset verger for ulike grupper av vergetrengende."

Forslag:

Den løpende opplæringen må være obligatorisk.

7.2.2 Forslag til godtgjøring for verger §  18

§18, 4: Godtgjøring time for time

Vi støtter dette alternativet. Det er viktig at verger som har en obligatorisk opplæring og

oppfølging får en godgjøring som står i samsvar med den jobben de utfører. Dette vil gjøre

det enklere å få verger som er kompetente.

Ta gjerne kontakt med seniorrådgiver Inger Sylvia Johannesson tlf. 98 22 95 37 eller e.post:

isiPnpaid.org for nærmere informasjon eventuelt for mer utdyping av kommentarene.

Med vennlig hilsen

NORSK FOLKEHJELP

Orrvar Dalby

Generalsekretær


