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HØRING - FORSKRIFT TIL DEN NYE VERGEMÅLSLOVEN OG ENDRINGER I
ANNEN LOVGIVNING SOM FØLGE AV NY VERGEMÅLSLOV MV.

Det vises til justisdepartementets høringsbrev av 9. februar 2011 med høringsfrist 9. mai 2011.

Oslo kommune v/Byrådsavdeling for finans og næring har gjennomgått forslaget og har
følgende kommentarer:

Virksomhetsoverdragelse:
For Oslo kommune vil oppgavene til Overformynderiet etter vår oppfatning bli en
virksomhetsoverdragelse til staten v/Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Dato: 06.05.2011

Oslo Overformynderi er organisert som en egen etat. Etaten har 16 stillingshjemler inkl.
forvaltning av legatmidler.

Vi mener problemstillingen mangler i høringsutkastet jf pkt 12 Økonomiske og administrative
bestemmelser

Forholdet til de ansatte som følge av virksomhetsoverdragelse. Det må utarbeides en
plan som oppfyller formalkravene ved virksomhetsoverdragelse.
Hva vil skje med for eksempel husleiekontrakter, inventar, teknisk utstyr med mer. Vi
mener utgangspunktet må være at staten overtar alt.

Fellesmassen
Jf pkt 11.3 Overgangsordninger for fellesmassen
Oslo kommune er godt fornøyd med Oslo Overformynderis forvaltning av fellesmassen, og
mener denne ordningen bør videreføres. I høringsutkastet legges det opp til forvaltning av
midlene i bank. Vi har følgende kommentarer:

Hvordan skal innestående beløp over 2 mill. håndteres?
Bankenes garantiordning gjelder i dag opp til 2 mill, men det er kommet forslag fra EU
om at denne grensen må reduseres. Det er sannsynligvis flere innskytere som har mer
enn 2 mill, og er det da aktuelt å plassere midler i flere banker? Dette vil kreve en del
oppfølgning av Fylkesmennene.
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Ved overgang til staten mener vi at hele fellesmassen må overføres til samme tidspunkt.
Det synes unaturlig og lite hensiktsmessig å ha fellesmassen værende i kommunen.
Staten v/ Fylkesmennene må inngå avtaler med en eller flere banker. Lov om offentlige
anskaffelser regulerer dette. Det kreves en del ressurser og er svært tidkrevende både
når det gjelder selve anskaffelsen og oppfølgning av kontrakt.

Øvrige kommentarer til forskrift til vergemålsloven

Pkt 8.1 Grensen for når midler skal forvaltes av fylkesmannen
Vi mener det er fornuftig å knytte beløpsgrensen til folketrygdens grunnbeløp.

Vi er enig i at beløpsgrensen bør økes.

En økning til 2G kan virke fornuftig, men vi ser i høringsnotatet at dersom grensen ble hevet til
for eksempel 3G ville antall berørte mindreårige reduseres med 7276, mens total formue nesten
var uendret. Vi mener at det er viktig å finne et optimaliseringspunkt der beløpsgrensen for
forvaltning står i samsvar med antallet mindreårige som berøres. Det kan være at beløpsgrensen
ytterligere kan økes til for eksempel 5G.

Pkt 10.3 Forvaltning av legatmidler
Oslo Overformynderi forvalter i overkant av 100 legater.
Vi må i samråd med Oslo Overformynderi vurdere konkret de enkelte legat og vurdere hvor det
er mest hensiktsmessig at forvaltningen skal skje.

Forvaltning og bestyrelse av legatene er fastsatt i legatenes vedtekter. Det kan derfor ta noe tid
og kreve en del ressurser å avvikle forvaltningen fra Oslo Overformynderi til annen forvalter.
Ikrafttredelsestidspunktet må ta høyde for dette.

Pkt  11.2 Vergenes og hjelpevergenes plikt til  å  levere avsluttet regnskap.
Vi anser overgang fra kommunen til staten v/Fylkesmennene som en virksomhetsoverdragelse.

Vi mener det må være lite hensiktsmessig at kommunene sitter med arkiv på løpende eller nylig
avsluttede saker. Det må utarbeides fornuftige overgangsordninger.

Pkt 11.2 Vergenes og hjelpevergenes plikt til å levere avsluttet regnskap.
Det lite hensiktsmessig at vergene skal bli pålagt å levere regnskap midt i året, dersom loven
trer i kraft midt i regnskaps år. Vergene vil utføre sitt arbeid på samme måte og det vil ikke
være store endringer i ny lov for vergene. Vi mener at vergene leverer et vanlig årsregnskap
eLterutløpet av kalenderåret på samme måte som før, men da til Fylkesmannen.

Dersom departementet likevel setter slike bestemmelser vil det heller ikke la seg gjennomføre
nwd en frist for Oslo overformynderi til å kontrollere vergeregnskap i løpet av en måned. Det
er et arbeid som strekker seg ut over minst et halvt år for Oslo Overformynderi. Etter det
tidspunktet vil vi normalt fortsatt ha noen utestående regnskap å kontrollere.

Vi ser for oss at de wsatte i Oslo Overformynderi overføres til Fylkesmannen. Oslo kommune
vil derfor ikke ha kompetente personer til å avslutte regnskapene etter overgangen til
Fylkesmannen. Det vil også påløpe en del kostnader til vikarer for å utføre dette arbeidet.
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ENDRINGER I VERGEMÅLSLOVEN

Pkt 2.2 Forvaltning av sikkerhetsfondene
Det virker fornuftig å videreføre sikkerhetsfondene i ett nasjonalt sikkerhetsfond under
forutsetning av at forvaltningen av midlene videreføres i fellesmassen.
Vi er noe usikre på hensikten med sikkerhetsfondet dersom forvaltningen skal av midlene skal
skje i bank, da bankene har egne garantiordninger. Vi forutsetter at det utarbeides retningslinjer
for sikkerhetsfondet.

I tillegg mener vi det er litt begrepsforvirring i høringsutkastet vedrørende: Hjelpeverge, verge,
fastverge, alminneligverge, profesjonellverge

Vi er kjent med at Oslo Overformynderi i tillegg avgir egen høringsuttalelse.

Med hilsen

Arild Sundberg
kommunaldirektør

Godkjent og ekspedert elektronisk
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Terje Ruud
finanssjef


