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Vedrørende forsinket utbetaling av vergehonorar
Vergeforeningen har over lengre tid mottatt henvendelser fra representanter om hvilke store utfordringer
manglende eller sterkt forsinkede utbetalinger av vergehonorarer utgjør for dem. Noen har ikke fått utbetalt
godtgjøring overhodet i 2015, til tross for innsendte krav.
Det har som kjent de siste månedene vært svært store ankomster, og et økt press på representantene. Mange har
følgelig kuttet ned på egen ferie i sommer for å avhjelpe situasjonen. Siden de mindreårige nå blir spredd på mange
ulike mottak, bruker representantene i tillegg mye tid på reise til mottak og omsorgssentre som ligger 15 – 20 mil
unna Oslo. Ved siden av at slike besøk tar hele dagen, medfører de store utgifter. Dette er penger representantene
må forskuttere.
Vi har forståelse for at arbeidsbyrden for Vergemålsavdelingen har vært stor den siste tiden. Dette kan imidlertid
ikke gå utover utbetalinger til representantene. Alle har faste månedlige utgifter som skal dekkes. For å finansiere
vergejobben har flere nå måttet ta opp forbrukslån eller gjentatte ganger trekke kredittkortene opp til maksgrensen,
noe som i det lange løp blir dyrt da det påløper renteutgifter i tillegg. Atter andre har lånt penger fra foreldre eller
egne barn. Dette er en uholdbar situasjon.
Representanter gir uttrykk for at dette oppleves som en respektløs måte å behandle voksne mennesker på, noe vi
dessverre må si oss enige i. Vergeforeningen tviler sterkt på at andre statlige institusjoner behandler sine
oppdragstakere på liknende måte. Representanter gir også tilbakemelding om at de ser seg nødt til å trappe ned sin
innsats, fordi de rett og slett ikke har penger til å forskuttere den nødvendige reisevirksomheten. Enkelte vurderer å
gi seg. Vi risikerer dermed å miste gode representanter som samvittighetsfullt følger opp de mindreårige og gjør
sitt beste for hver eneste en av dem. Dette er ingen tjent med, aller minst de mindreårige.
For å vise at Vergemålsavdelingen setter pris på den innsatsen representantene gjør, er det dessverre ikke
tilstrekkelig å fortelle dem hvilken strålende innsats de gjør nederst i en epost . Dette må vises i praksis ved
utbetaling av vergehonorar innen rimelig tid. Det må kunne forventes at det fattes vedtak og pengene utbetales før
det har gått tre – fire – fem måneder. Dette har vært et vedvarende problem siden 1.juli 2013.
På bakgrunn av den nåværende uholdbare situasjonen ber Vergeforeningen om at Vergemålsavdelingen i
nærmeste framtid kommer ut med informasjon til representantene om sine betalingsrutiner. I den forbindelse må
det settes et tak for hvor lenge vergene skal måtte vente på betaling. En ventetid på opp til seks måneder er ikke
akseptabelt.
Det er avgjørende at representantenes klager på manglende betaling blir hørt og at Vergemålsavdelingen nå setter
alt inn på å vise sin verdsetting av representantene ved å betale dem det de har krav på.
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