
www.sor-nett.no

S O R R A P P O R T N R . 6 – 2 0 0 3

3

Utgått på dato?
I vårt land er selvbestemmelse og brukermedvirkning en verdi som
holdes høyt i hevd. Vi ønsker at mennesker som har behov for hjelp i
størst mulig grad skal kunne påvirke den tjeneste og omsorg de ønsker
å motta.
For mange psykisk utviklingshemmede vil en høy grad av bruker-

medvirkning forutsette representasjon. Noen må være med å bestemme
for eller sammen med den enkelte.
Gjennom pasientrettighetsloven har pårørende fått en selvstendig

rolle der hvor personen av ulike grunner ikke har samtykkekompet-
anse. Men det er bare dersom personen har fått oppnevnt
hjelpeverge at han har en rettslig stedfortreder på de områder som
omfattes av hjelpevergens mandat.
Hjelpevergeinstituttet har lange tradisjoner knyttet til å i vareta den

enkeltes økonomi. Og selv om det allerede i 1990 ble slått fast av
justis - og politidepartementet at hjelpevergeoppdraget ikke skal be-
grenses til hjelp i sammenhenger som har med økonomi å gjøre, kan
en nok slå fast at ordningen i liten grad er tilpasset andre forhold.
Gjennom Kap 6A i sosialtjenesteloven fikk hjelpevergen en selv-

stendig rolle. Hjelpevergen skal være med i utarbeidelsen av vedtak
som innebærer bruk av tvang og skal ha høve til å uttale seg om
vedtaket og ha mulighet til å klage på det på vegne av den psykisk
utviklingshemmede selv.
I rapporten som rådet for Sosialtjenestelovens kapittel 6A la frem

i sommer går det frem at av de ca 200 vedtakene som er gjennom-
gått har hjelpevergene bare hatt innsigelser i et fåtall av sakene.
Dette indikerer at hjelpevergeordningen neppe har fungert som

den rettsikkerhetsgaranti Stortinget ønsket den skulle være.
Det er nødvendig med en grunnleggende gjennomgang og

modernisering av hjelpevergeinstituttet for å bedre rettssikkerheten
til dem som ordningen tar sikte på å beskytte, og å få ordninger som
i større grad kan tilpasses den enkeltes behov. Justisdepartementet
har derfor oppnevnt et utvalg til å revidere umyndiggjørings- og
vergemålslovgivningen og utvalget skulle lagt fram sin utredning i
juli 2003.
Foreløpig har vi verken sett eller hørt noe til utvalgets utredning,

men vi får håpe at den er like om hjørnet, for det er ikke å ta for
hardt i når vi sier at dagens ordning nærmest er utgått på dato.
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