
Det vises Justisdepartementets oversendelse av 9.2.11, høringsnotat om forskrift til den nye
vergemålsloven og endringer i annen lovgivning som følge av ny vergemålslov.

Larvik, Sandefjord og Tønsberg overformynderi avgir en felles uttalelse.

Det vises til pkt 5.4 Fylkesmannens tilsyn med uskiftebo.
Overformynderiene erfarer ikke sjelden at gjenlevende ektefelle ikke ønsker familie som
setteverge, eller at det ikke er familiemedlemmer som kan påta seg oppgaven som setteverge.
Overformynderiene har da sett seg nødt til å oppnevne en utenforstående setteverge. Ikke
sjeldent har det blitt spørsmål om hvem som er forpliktet til å betale for utgiften med å ha
setteverge som krever betaling for oppdraget. Det hadde, sett fra overformynderienes side,
vært ønskelig om det ble tydeliggjort hvem som skal betale for dette; fylkesmannen eller
gjenlevende ektefelle.

Det vises til pkt 7.2 Godtgjøring til vergen
Advokater utgjør en betydelig del av hjelpevergene, i tillegg til familiemedlemmer. Faste
verger har vist seg vanskelig å få tak i, i tilstrekkelig omfang. Ved overgang til ny
vergemålslov og tilhørende forskrift, bør det vurderes å presisere hvorvidt advokater som
allerede er oppnevnt fortsatt vil lønnes etter den offentlige salærsats. Det vises til pkt 7.22 det
står: "Det er imidlertid ikke noe i veien for at en advokat eller en rettshjelper engasjeres som

profesjonell verge og lønnes etter satsene for profesjonelle verger". Uklarheter ved
overgangen, kan medføre at mange advokater trekker seg fra oppdragene, hvilket vil medføre
betydelige problemer med å finne tilstrekkelig med egnede verge.

Det vises til pkt 7.3. Dekning av vergens utgifter.
Departementets forslag til forskrift § 20, hvor det er utformet to alternative forslag til
forskriftsfesting av den faste årlige satsen; Alternativ 1: Den sentrale vergemålsmyndigheten
fastsetter en fast årlig sats. Alternativ 2: Det fastsettes på forskriftsnivå en fast årlig sats som
eventuelt indeksreguleres, foreløpig vurdert til å utgjøre kr 900,- pr. år. For advokater og faste
verger vil alminnelige og typiske utlegg være fast og forutsigbare. For alminnelige verger vil
relevante utlegg som kan knyttes til vergens mandat og som derfor skal dekkes, være mer
tilfeldig og uforutsigbart. Erfaring viser at det er store forskjeller av hva som kreves dekket
som relevante utlegg. Et fast årlig konkret beløp til dekning av utlegg, fastsatt på
forskriftsnivå, vil være resurs- og arbeidsbesparende, samtidig som det ivaretar hensynet til
likebehandling og forutsigbarhet. Ved ekstraordinære utgifter eller ved faste utlegg som
overstiger det fastsatte beløp vil likevel kunne søkes dekket jf. forslag til forskrift § 20 annet
ledd.

Det vises til pkt 8,1 Grensen for forvaltning, pkt 8.4 Melding om forsikringsutbetalinger mv.
til mindreårige og pkt 8.5 Melding om arv og gaver.
Beløpsgrensen slik den er i dag, er for lav. En beløpsgrense knyttet opp til folketrygdens
grunnbeløp fremstår som en grei løsning, man vil da ikke erfare at beløpet blir stående
uendret over lang tid. En beløpsgrense på 2 G antas å gi mindreårige god nok beskyttelse, når
dette sees i sammenheng med at forsikringsutbetalinger skal meldes fylkesmannen.
Overformynderiene er av den oppfatning at dersom mindreåriges interesser skal ivaretas godt
nok, så bør det gis melding om utbetaling av arv. Barnas interesser blir gjennomgående godt
ivaretatt ved gaver fra foreldre og deres fortløpende sparing, her er ikke behovet for
vergemålsmyndighetens medvirkning og kontroll stor. Når det gjelder arv til mindreårige,
særlig der en av foreldrene dør, er det varierende erfaringer hvordan arven ønskes



brukt/forvaltet av gjenlevende ektefelle. Overformynderiene er av den oppfatning at det bør
sendes separat melding om arv til vergemålsmyndigheten.

2 Andre lovforslag
2.1 Overgangsregler for fremtidsfullmakter.
Forslaget om at fremtidsfullmakter som er opprettet før lovens ikraffireden skal ha
rettsvirkninger fra lovens ikrafttreden støttes. Overformynderiene er kjent med at slike er
opprettet, der formkravene i den nye vergemålsloven er fulgt, med håp og i tillit til, at disse
vil bli lagt til grunn på et senere tidspunkt.
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