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Dato

Aud Solli Sjåvåg, 97081530

13.06.2018

Referat fra møte i Eldrerådet 13.06.18
Tilstede: Arne Bjørnstad, Anne Lise Sundsdal, Anders Grændsen, Aase Ellen Monrad Haugen,
Edle Johnsen, Berit Bakken, Aud Solli Sjåvåg, leder for livsløpskomiteen Ole Goderstad
Forfall: Ragnar Lofstad.
Sak nr.
26/18

Godkjenning av innkalling
Godkjent

27/18

Godkjenning av referat fra møte, 07.05.2018
Godkjent

28/18

Vergeordningen ved seniorrådgiver Angela Fjogstad fra fylkesmannens kontor
Vergeordningen er et servicetilbud fra Staten, hvis du har behov og ønsker det.
Det ble et interkommunalt overformynderi fra 01.01.2009.
Arendal inviterte de andre kommunene, Tvedestrand, Risør, Åmli og Vegårshei
(Østre Agder regionsamarbeid). Tvedestrand ble med.
Vergeordningen fungerte kommunalt fram til 01.07.2013.
Fylkesmannen er egentlig en klageinstans, ikke en 1. linjetjeneste.
Reformen innenfor vergemål var nødvendig, for loven vi hadde var fra 1927.
Det kom en ny lov i 2017. Det er en selvbestemmelsesreform.
Verge for voksne: Den som skal ha verge blir invitert til en samtale. «Bruker» skal
ikke bli overkjørt av verge. (Verge kan bli oppnevnt for mindreårige barn)
Fylkesmannen oppnevner verge, men ikke mot menneskers vilje, dersom
vedkommende har samtykkekompetanse. Retten kan avgjøre om vedkommende skal
ha verge.
Hvem har ansvar for at vergen gjør den jobben vergen har påtatt seg?
Fylkesmannen skal føre tilsyn og vergen skal føre regnskap.
For å få verge må det ligge en legeerklæring til grunn som sier noe om
samtykkekompetansen.
Tidligere hadde kommunene et overformynderi. Ulike årsaker/rammefaktorer gjorde
til at dette systemet fungerte veldig ulikt i kommunene i Norge.
Sinnslidelse, demens, rus, funksjonshemming, kronisk langvarig sykdom, alvorlig
spilleavhengighet. Uansett må det være et reelt behov for å få verge; økonomi,
personlige behov eller begge deler.
«Brukeren» selv kan foreslå hvem de vil ha som verge, men forslaget må godkjennes
av fylkesmannen.
Fastverge kan ikke bare være verge for en person, må ha flere. Fastverge får en
godtgjørelse. (Vanlig verge kan være hvem som helst.)

Godtgjørelsen betales av vergetrengende for de som har penger. Dersom der er lite
eller ingen penger betaler Staten.
29/18

Orienteringssaker
1. «Leve hele livet» - info-møte høsten 2019
Målgruppe:
Politikere og ansatte, hjemmeboende eldre, pårørende og frivillige.
Det lages en invitasjon med binnende påmelding.
2. Informasjon om virksomheten til velferdsteknologi-ambasadørene (VTA)
ved nestleder Anne Lise Sundsdal og leder Arne Bjørnstad
Anne Lise deler noen erfaringer fra informasjonsarbeidet hos aktuelle brukere ute i
distriktene.
Et tydelig skille mellom den yngre og eldre «garde». Spesielt de eldre er skeptiske til
bruken og har vanskeligere for å se nytteverdien av disse hjelpemidlene.

30/18

Eventuelt
a) Appen: «APPETITTUS»
Tvedestrand kommune er med. Det arbeides med å få med andre kommuner.
b) Sommeravslutning hos Heidi og Jan.
Praktisk info.

Med hilsen
Aud Solli Sjåvåg
sekretær
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