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Forslag til forskrift til vergemålsloven

Det vises til departementets brev av 9. februar 2011 om høring av forskrift til den nye vergemålslo-
ven og endringer i armen lovgivning som følge av ny vergemålslov m.v.

Seniorsaken er tilfreds med at vergemålsmyndigheten blir organisert med fylkesmennene som første
instans i vergemålssaker og at håndteringen skal bli styrket både når det gjelder opplæring, veiled-
ning og oppfølging av vergene. I store trekk er vi også enige i det opplegg som er foreslått fra de-
partementet, men har noen merknader til forskriftsutkastet.

Godtgjørelse til vergene

Seniorsaken anbefaler at vergenes godtgjørelse blir knyttet til grunnbeløpet i folketrygden. På den
måten følger godtgjørelsen normal prisstigning. Vi er også enige i at beløpet til vanlige verger ikke
skal beskattes.

Dekning av vergenes utgifter

Også dekning av vergenes utgifter bør til vanlig knyttes til folketrygdens grunnbeløp. Dette for å at
sikre at satsene justeres jevnlig i takt med prisstigningen. Eventuelt kan satsen justeres automatisk i
takt med konsumprisindeks el.l. Dette svarer vel nærmest til alternativ 1 i utkastet.

Dekning av vergemålsutgifter

Seniorsaken er enig i satsene for når den som er satt under vergemål skal dekke utgiftene til vergen.
Vi går ut fra at det er den skattemessige nettoformuen som teller.

Finansiell forvaltning

Seniorsaken er enig i beløpsgrensene slik forslaget lyder for personer som er satt under vergemål.
For mindreårige er det normalt foreldrene som er verger for barna og det skulle tilsi noe stølTe
handlefrihet for vergene. Det er ikke uvanlig at foreldre og besteforeldre foretar en overføring av
midler til barn og barnebarn med klausul om bruken av midlene, for eksempel kjøp av bolig når
barna flytter ut av hjemmet. I slike tilfeller bør det være tilstrekkelig at fylkesmannen gis melding
om at midlene forvaltes på den måte som er forutsatt av giveren.

Bygdoy ak 5
0257 Oslo
Norge

T1L: 72 12 18 90
Faks: 22 12 18 91

into seniorsaken.no

Kto.nr. 810-1.86.18354
NO 985 .420 033
www.seniors,3ken.no



ØSeniorsaken

Fremtidsfullmakt

Seniorsaken er enig i at det bør åpnes for at fremtidsfullmakt ka opprettes og gjøres gyldig i
påvente av at loven trer i kraft.

Seniorsaken har ellers ikke noe å merke til utkastet til forskriften.

Vi beklager at uttalelsen er gitt etter høringsfristen.

Med vennlig hilsen

H rr Martin Svabø
styre eder
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