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HØRINGSUTTALELSE FRA SKI KOMMUNE TIL FORSKRIFT TIL DEN NYE
VERGEMALSLOVEN

Vedlagt følger Ski kommunes høringsuttalelse til forskrift til ny vergemålslov.

Høringen er en felles uttalelse fra Follo-kommunene Enebakk, Frogn, As og Ski som sammen
med Oppegård kommune har hatt et interkommunalt samarbeid om overformynderiene siden
2005.

Høringsuttalelsen oversendes med forbehold om endelig politisk behandling!godkjenning i
formannskapsmøtet i Ski kommune den 11. mai 2011.
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HØRING TIL  FORSKRIFT  TIL  DEN NYE VERGEMÅLSLOVEN

Arkivsak 11/454

&&& Sett inn innstillingen under denne linjen &&&
Forsla til vedtak:
Formannskapet slutter seg til de vurderinger og anbefalinger som fremkommer i saksfram-
legget.

&&& Sett inn innstillingen over denne linjen &&&

&&& Sett inn saksutredningen under denne linjen &&&

Sakso I snin er:
Ved brev datert 9. februar 2011 sendte justis- og politidepartementet ut forslag til ny forskrift
til den nye vergemålsloven ut på høring til kommunene, se høringsbrev i vedlegg a).  
Høringsfristen er satt til den 9. mai d.å.

Den nye vergemålsloven ble vedtatt 26. mars 2010, men er ennå ikke trådt i kraft. Før ikraft-
tredelse må det fastsettes en forskrift til den nye loven. Utkastet til forskrift er vedlagt, if ved-
legg b).  

For å lese høringsnotatet i sin helhet bes det om å gå inn på departementets nettside som
har adresse: yyjeceriqen.no/jd.

Etter den nye loven skal dagens ordning med kommunale overformyndere avvikles og ny
lokal vergemålsmyndighet skal legges til fylkesmannen. I og med at den nye loven forutset-
ter at ny organisering av vergemålsmyndigheten er på plass, vil det ta tid før lovens ikraft-
tredelse. Kommunene må derfor ha ansvaret for overformynderiene også etter 31.12.2011,
jf informasjonsbrev fra justis- og politidepartementet i vedlegg c).  
Oppnevning av nye/forlengelse av perioden for nåværende overformyndere, vil fremmes
som egen sak etter at nytt kommunestyre er konstituert etter valget høsten 2011.

Kommunens overformynder og vararepresentant er gitt anledning til å komme med innspill i
høringen av forslag til ny forskrift.

Vurderingi
Som kjent har kommunene Enebakk, Frogn, Oppegård, Ski og As hatt et interkommunalt
samarbeid om overformynderiene siden 2005, og velger derfor å avgi en felles uttalelse fra
disse kommunene.
Kommunene er enig i at de personene som ikke har evnen til å ivareta sine interesser skal
få ivaretatt disse på en betryggende måte, og at dette skjer med respekt for den enkelte
persons verdighet og integritet. Det er derfor av avgjørende betydning å ha gode rettssik-
kerhetsregler og saksbehandlingsregler som ivaretar dette. På den annen side må ikke re-
gelverket og rutinene være så omfattende at brukerne blir skadelidende fordi det kan ta alt-
for lang tid fra søknad blir sendt, og til endelig vedtak blir fattet. Det vil ofte være slik at når
behovet for vergemål avdekkes, er det viktig at tiltak blir satt inn rimelig raskt slik at den
vergetrengende får den nødvendige oppfølging.

Vi er enige i at det blir gitt god opplæring til vergene, og at denne opplæringen gis umiddel-
bart etter at vergene er oppnevnt. Dette anses svært viktig for av vergene helt fra starten av
vergemålet kan legge opptil gode rutiner for oppdraget.



Det vil være helt avgjørende for en velfungerende tjeneste å ha en god vergeberedskap, da
det ofte vil haste med å få etablert vergemål. Særlig vil dette være nødvendig i saker der det
på grunn av inhabilitet skal oppnevnes setteverge i forbindelse med dommeravhør og videre
politietterforskning. Her vil det ofte være behov for å finne verger nærmest på dagen.

Når det gjelder meldeplikten etter forskriftsutkastets § 14, 4. ledd vil kommunens hjelpeap-
parat bli pålagt en slik plikt. Fylkesmannen må gi de berørte instanser i kommunen en god
informasjon om hva denne meldeplikten innebærer. For å lette arbeidet for de kommunale
instanser, og for å få en enhetlig praksis, vi det være hensiktsmessig å ha et "meldeskjema"
for dette formålet. Når en anser det viktig å ha et slikt meldingsskjema, kan dette likegodt
forskriftsfestes i 14, 4. ledd.

. Når det gjelder godtgjøring til verger antar vi at det kan være lettere å få noen til å påta seg
vergeoppdrag dersom det kan ytes en viss godtgjøring for arbeidet. Står det faste summer i
forskriften, må det forskriftsendring til når en skal justere summene. Da en i utredningen har
brukt Grunnbeløpet i folketrygden (G) som en referanse til de foreslåtte summene, mener vi
at godtgjørelsen med fordel kan knyttes opp til G, slik at det da følger den generelle lønns-
utviklingen.

Vi er også enige i at det for de alminnelige vergene er det fritak for oppgaveplikt når godt-
gjøringen ikke overstiger kr. 4.000,-. Men dersom denne øvre grensen også knyttes til en
del av G, bør også forskriften om begrensning av lønnsplikten samsvare med dette, slik at
det ved den årlige G-reguleringen ikke medfører at oppgaveplikten slår inn.

Dagens formuesgrense på kr. 75.000,- for forvaltning av umyndiges midler er i dag for lav,
og vi er enige i at denne økes. I praksis kan det være enklere både overfor publikum og for
fylkesmannens forvaltning å ha et fast kronebeløp som formuesgrense. Særlig vil dette få
betydning når det forvaltede beløpet ligger nær over forrnuesgrensen, og ved oppjustering
av folketrygdens grunnbeløp kan bli liggende under grensen. Skal fylkesmannen da fortsatt
forvalte midlene videre, eller skal disse frigis?
Vi mener at formuesgrensen ikke bør knyttes til folketrygdens grunnbeløp, men at det fore-
tas forskriftsendring når det er behov for å høyne grensen.

Vedlegg som følger saken:
a) Invitasjon til høring fra Justis- og politidepartementet datert 09.02.2011
b) Forslag til ny forskrift
c) informasjonsbrev fra Justis- og politidepartementet datert 04.02.2011

Vedle som li er i saksma en:

Ski, 29.04.2011

Audun Fiskvik
rådmann

&&& Sett inn saksutredningen over denne linjen &&&

Cathrine Holm
juridisk råddiver


