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Høring – Rapport fra forprosjektet vergemålsreformen.
Vi viser til Justis- og politidepartementets høringsbrev av 15.07.2011 og takker for anledningen til å gi
våre kommentarer.
Innledende betraktninger:
Norsk Folkehjelp stiller seg positive til den detaljerte og tydlige beskrivelsen av vergemålsreformen og
dens formål, å styrke rettssikkerheten for personer som ikke kan ivareta egne interesser samt å bygge
opp en ny, moderne og effektiv vergemålsforvaltning.
Norsk Folkehjelp administrerer et vergesekretariat som rekrutterer verger til registrering hos Politiets
utlendingsenhet, første transittfase og asylintervju hos utlendingsdirektoratet. Alle verger som
kanaliseres via denne vergevaktordningen må delta på et 12 timers vergekurs samt ha en samtale med
ansatte i vergesekretariatet. I dag har vi rundt 100 aktive verger i denne vergeordningen, disse har fått
sin opplæring hos Norsk Folkehjelp. Vergene kan henvende seg til vergesekretariatet for å få støtte og
svar på utfordringer de står overfor i sine vergeoppgaver. I tillegg er det obligatorisk oppfølgingskurs en
gang i året og fire temakvelder per år.
En landsdekkende kartlegging utført av Gallup sommeren1 2010 viste at 10 % av 1300 verger hadde fått
opplæring via kurs. Derfor er vi glad for at betydningen av opplæring har blitt vektlagt i rapporten. Fra
vår side er det ønskelig at opplæringen ikke blir overlatt til den enkelte fylkesmann, men følger sentrale
opplæringsmaler.
Ut i fra ovenenvnte betraktninger, anser vi det som hensiktsmessig for barna, at fylkesmennene
benytter seg av de kompetente vergene med full opplæring som finnes i vår vergevaktordning. I tillegg
antar vi det også vil være hensiktsmessig å benytte seg av all kunnskapen og opplæringsmateriellet som
finnes i vergesekretariatet.
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Videre anser vi det som viktig at verger for mindreårige og representanter for enslig mindreårige
asylsøkere har et nært samarbeid med personer med lang erfaring og gode kunnskaper innen
vergearbeid for enslig mindreårige asylsøkere. Verger for disse barna vil ha behov for kontinuerlig
oppdatering og oppfølging innen forvaltningssystemet og temaer relatert direkte til barna i denne
gruppen.

Kommentarer til noen av punktene i rapporten:
3.4 Oppgavene til vergene og representantene
Norsk Folkehjelp ser positivt på omtalen av oppgavene til verger for mindreårige og representanter for
enslige mindreårige asylsøkere. Vi er imidlertid litt bekymret for at vergene og representantene kan bli
oppnevnt for flere barn enn det de kan håndtere for å ivareta de enslig minreårige asylsøkerbarna sine
interesser og rettigheter.
Vergen og representanten for den enslige mindreårige asylsøker skal ha nok kapasitet til å følge opp
barnets prosesser. Disse barna er en spesielt sårbar gruppe med sammensatt problematikk i forhold til
språk, helse og sosiale ferdigheter i ny kulturell kontekst. Alle barn har krav på verger - og
representanten/vergen må også bistå “dublinere”, og barn som har fått opphold fram til
myndighetsalderen for deretter å returneres. Disse barna har ofte store traumer tilknyttet
tilbakesending til første søkerland/ hjemland.
Forslag:
Det er viktig at man setter en øvre grense for hvor mange myndlinger en verge kan være oppnevnt for
på samme tid. Vergen og representanten for den enslig mindreårige asylsøkeren skal ha nok kapasitet
til å følge opp barnets prossesser.

Norsk Folkehjelp anser det som positivt at departementet nevner en organisert løpende opplæring for
alle som skal være verger.
Forslag:
Den løpende opplæringen og oppfølgingen må være obligatorisk, og med eget opplegg for enslige
mindreårige asylsøkere.
5.2 Beregning av årskostnadene for ny vergemålsordning
Bemanning representasjonsordningen. Norsk Folkehjelp mener det er satt av for lite midler til
representasjonsordningen. Da enslig mindreårige asylsøkere er en gruppe barn med sammensatt
problematikk ,vil oppgavene for deres representanter og verger være mange, ansvarsfulle og kreve
konsentrasjon, fordypning og spesiell kompetanse for at de skal være den støttepersonen barnet
trenger i de formelle prosessene. Med bakrunn i vergen og representantens oppgaver mener Norsk

Folkehjelp det er satt av for lite midler til å dekke behovet for oppfølging av enslig mindreårige
asylsøkerbarn sine rettigheter og intersser i deres formelle prosesser.

Forslag:
Øke de foreslåtte midlene til bemanning av representasjonsordningen
Ta gjerne kontakt med seniorrådgiver Inger Sylvia Johannesson tlf. 98 22 95 37 eller e.post:
isj@npaid.org for nærmere informasjon eventuelt for mer utdyping av kommentarene.
Med vennlig hilsen
NORSK FOLKEHJELP
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