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Høring - forskrift til den nye vergemålsloven og endringer i annen lovgivning

Pensjonistforbundet har tidligere den 12. februar 2011 rettet en henvendelse til
Justisdepartementet for å få utarbeidet helst bindende — men i alle fall veiledende regler
om forskudd på arv fra senil demente, og det er vist til at den nåværende praksis kan
være svært uheldig.

Pensjonistforbundet ser det som svært viktig at den nye vergemålsloven som ble vedtatt
av Stortinget den 26. mars 2010 nå blir satt ut i livet. Det er svært viktig at det ved den
nye ordningen i hvert enkelt tilfelle vil bli gitt regler om omfanget av vergemålet og loven
gir også generelle og mer detaljerte regler om vergens disposisjonsrett. Det haster å få det
nye regelverk satt ut i livet som også vil gi fylkesmannen plikt til å føre tilsyn med vergenes
verksomhet.

Pensjonistforbundet har ikke noe å bemerke til det tilsendte forslag til forskrifter til
vergemålsloven og ser enkelte spørsmål som er reist slik:
• Punkt 7.2.3. Fritak for lønnsoppgaveplikt. Godtgjørelse til verger bør være fritatt for

skatteplikt etter samme regler som gjelder for private arbeidsoppdrag i tilknytning til
betalerens eget hjem.

• Punkt 8.1.2. Det antas å være mest hensiktsmessig at beløpsgrensen for forvaltning av
midler for personer satt under vergemål knyttes til folketrygdens grunnbeløp.

• Punkt 10.2. Fremtidsfullmakter: Den som får fullmakten bør ha plikt til å registrere
denne.

• Det er ingen merknader til de forslåtte endringer i annen lovgivning som ser ut til å
være av teknisk art.
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