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Vi viser til høring av forslag til forskrift til ny vergemålslov samt endringer i annen lovgivning som
følge av ny vergemålslov.

Sysselmannen har kun vurdert forslaget i forhold til lovens anvendelse for Svalbard. Sysselmannen
er enig i at det vil være nødvendig å trekke veksler på Fylkesmannens kompetanse i saker etter
vergemålsloven, da Sysselmannen vil ha en svært begrenset erfaring med saker etter dette
regelverket. Vi vil således uttrykke vår støtte til at så mange oppgaver som mulig etter dette
regelverket utføres av Fylkesmannen i Troms for bosatte på Svalbard.

Sysselmannen er usikker på om forskriften er presis nok i forhold til hvordan reglene skal gis
anvendelse for Svalbard og for Sysselmannens oppgaver i forhold til det nye regelverket. Vi vil
forsøke å redegjøre for vårt syn på dette i det følgende.

Lokal ver emålsm ndi het
I ny vergemålslov § 4 er det angitt at lokal vergemålsmyndighet er Fylkesmannen, men
Sysselmannen for så vidt gjelder Svalbard. Lovens bestemmelser legger imidlertid ikke oppgaver til
"lokal vergemålsmyndighet", som er definert i lovens § 4, men oppgavene legges konsekvent til
"Fylkesmannen". Sysselmannen vil be om at det vurderes om forskriften bør inneholde en
bestemmelse som uttrykkelig sier at de oppgaver som loven legger til "Fylkesmannen" for
Svalbards del tilligger Sysselmannen. Lovens § 4 angir at Sysselmannen er lokal
vergemålsmyndighet her, men så lenge oppgavene ikke er lagt til "lokal vergemålsmyndighet", men
til "Fylkesmannen", vil vi anta at en slik oppklaring som vi foreslår er hensiktsmessig. Etter vår
oppfatning forsterkes behovet for en slik oppklarende bestemmelse ved den foreslåtte forskriften,
hvoretter Sysselmannen kan begjære at Fylkesmannen i Troms bistår oss ved utførelsen av en rekke
oppgaver etter loven. Det vil så langt vi kan se kunne oppstå uklarheter om det er meningen at
Sysselmannen skal utføre oppgaver som i loven er tillagt Fylkesmannen, og særlig når det er lagt
opp til at Sysselmannen skal kunne begj ære bistand fra Fylkesmannen i Troms for utførelsen av en
del av oppgavene etter loven.
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S sselmannens o aver etter lov o forskrift
Sysselmannen er, i forlengelsen av ovennevnte, av den formening at det bør tydeliggjøres hva
Sysselmannen kan begjære bistand til fra Fylkesmannen i Troms. Forskriften angir at Sysselmannen
kan begjære bistand til opplæring, veiledning og bistand til vergene, jf. forskriftens § 33, og til
utføring av tilsynsoppgaver, jf. forskriftens § 34. Bestemmelsene viser til forskriftens §§ 1, 2 og 3.
Når det gjelder forvaltning av finansielle eiendeler angir forskriftens § 35 at Fylkesmannen i Troms
har ansvaret for disse oppgavene også for Svalbards del, og det vises her til lovens §§ 48-54.

Lov og forskrift gir "Fylkesmannen" en rekke oppgaver ut over disse særskilt angitte paragrafer.
Lovens kap 3 inneholder eksempelvis en rekke bestemmelser hvoretter det kreves samtykke fra
"Fylkesmannen" for en lang rekke disposisjoner. Vil dette være slik "bistand til verger" som
Sysselmannen kan begjære bistand til fra Fylkesmannen i Troms? Sysselmannen vil be om at det
redegjøres nærmere for hvilke oppgaver etter lov og forskrift Sysselmannen selv skal utføre som
lokal vergemålsmyndighet, og hvilke oppgaver vi kan kreve bistand til fra Fylkesmannen i Troms.
Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at ansatte hos Sysselmannen på Svalbard sitter i
åremålstillinger, noe som gir stor utskifting av medarbeidere og et særlig behov for tydelig
oppgaveportefølje.

Sysselmannen vil også be om at det vurderes om det kan være hensiktsmessig å legge oppgavene
etter loven direkte til Fylkesmannen i Troms for Svalbards del, men at Fylkesmannen i Troms kan
be om Sysselmannens bistand i forhold til oppnevning av verger og i øvrige spørsmål hvor
lokalkunnskap er viktig.

Sysselmannen har ut over dette ikke merknader til de foreslåtte forskrifter eller endringer i annet
lovverk som følge av ny vergemålslov.

Med hilsén

Lars Erik Alfheim
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