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SVAR - HØRING  -  FORSKRIFT TIL DEN NYE VERGEMÅLSLOVEN OG
ENDRINGER I ANNEN LOVGIVNING SOM FØLGE AV NY VERGEMÅLSLOV
MV.

Viser til ders brev av 09.02.11 angående høring av ny vergemålslov.

Vedlagt følger uttalelse fra Overformynder i Vefsn, Kjell Langlien.
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INTERNT NOTAT

TIL: VEISN KOMMUNE, V/ADV. KAROLINE BJERKE

FRA: VEFSN OVERFORMYNDERI

EMNE: H0RINGSNOTX1NY FORSKRIFT VERGEMALSLOVEN

DATO: 4. MAI 2011

KOPI: LENA BATSTRAND OG RANDI KAMPESTUEN

Innledningsvis vises til møtene i overformynderiet den 28.april og 4.mai., der høringsnotatet
fra Justis- og politidepartementet ble diskutert.

Det understrekes at  svarfristen i departementets brev er satt til 9.mai.

Det viser seg generelt stadig vanskeligere å få frivillige verger, noe som har medført at
overformynderiet nå honorerer vergenes arbeide med kr.4000,- skattefritt pr. år pr. klient.
Beløpet blir innvilget etter at vergen har søkt om å få arbeidet sitt "betalt". Dersom klienten ikke
har egne midler belastes utbetalingen kommunen. I mange tilfeller er vi også helt nødt til å leie
inn profesjonelle verger (Øynor og Wenche Drevland), og disse betales med kr. 550 pr. medgått
time.

Under pkt. 7.2 i høringen har departementet drøftet godtgjørelse til vergene. De konkluderer
i pkt.7.2.2 med satser på årlige utbetalinger på kr. 4.000 for alminnelige verger og 10.000 til
profesjonelle verger. Eventuelt med mulighet for i mer omfattende oppdrag å betale henholdsvis
kr. 130 og kr.400 pr. time i tillegg. Overformynderiet vil påpeke at disse satsene ligger meget lavt,
især for profesjonelle verger. Vi betaler der som nevnt nå kr. 550 pr. time, og for flere klienter er
det årlige utbetalinger for mellom 50 og 100 timer medgått tid.

I pkt. 7.3 diskuteres godtgjørelse for vergenes direkte utgifter i forbindelse med oppdraget.
Konklusjonen her er en sjablongmessig dekning på kr. 900,- pr. år. Det kan være kjekt å ha en
slik mulighet, og så får en heller dekke etter regning der det måtte være vesentlig større utgifter
som dokumenteres.

Pkt. 7.4 diskuterer en inntektsgrense, og der støtter vi forslaget.

Pkt. 7.5 drøfter en formuesgrense, som også støttes av oss. Men det bør her kun være
formue som ikke er bundet i bolig, fast eiendom eller lignende som teller.

Pkt. 8.1 drofter finansiell forvaltning. Her foreslås i praksis en fordobling av dagens beløp,
som er kr.75.000. Vi støtter forslaget om at der de fmansielle eiendeler utgjør mer enn 2G, så tas
midlene til forvaltning av Fylkesmannen. Dette vil redusere antall klienter som har midler til
forvaltning vesentlig — ca. 60%, samtidig med at forvaltet beløp kun reduseres med ca.10%.
Alternativt vil en grense på 3G også kunne forsvares, men av hensyn til klientene mener vi at 2G
er best.

Det er også flere punkt det kan være grunn til å kommentere, men vi mener at det
vesentligste er med i vår kommentar. Vi vil likevel peke på at vi mener å ha merket at det stadig
blir mer og mer vanskelig å få frivillige verger, så vi tror Fylkesmannen går en utfordrende
fremtid i møte dersom en må holde seg til de godtgjørelscr som er foreslått.


