PROFESJONELLE VERGER
SAMMEN STÅR VI STERKERE!
EN FELLES STEMME
Hva gjør vi og hva er våre mål?

•

PVI har som formål å ivareta de profesjonelle vergenes interesser og
rettigheter overfor Statsforvalterembetene (SF), Justis- og
beredskapsdepartementet (JD), Statens Sivilrettsforvaltning (SRF), og andre
offentlige organer. PVI vil fremme sitt formål ved å:
• Bidra til å utvikle en bærekraftig vergeprofesjon
• Endre navn som er satt i vergemålsloven fra «faste verger» til
«profesjonelle verger»,samt å få ordet «verv» bort fra
Vergemålsloven.
• Arbeide for å få endret vergemålsforskriften med vekt på det som
berører vergers godtgjøring, herunder timepris/fastpris og
timeforbruk på vergehaver
Kostnadsdekning,
Profesjonsforsikring dekkes av SRF/FM eller JD

Om Profesjonelle Vergers
Interesseorganisasjon, PVI

Mål om at all godtgjøring skal justeres iht normal lønns- og
prisvekst feks som en faktor av Grunnbeløpet

•

Utfyllende mandater fra SF herunder arbeidsvilkår, risiko, sikkerhet/fare i
forhold til vergehaver

•

At de profesjonelle vergene er en yrkesgruppe, med de samme rettigheter
som andre yrkesgrupper.

•

Få gjennomslag for at profesjonelle verger blir tatt med på møter og
diskusjonsforum som omhandler profesjonelle vergers interesser

•

Arbeide for at JD, SRF og SF bevisstgjøres i omfanget av arbeidet som de
profesjonelle vergene utfører for vergehavere.

•

Arbeide mot offentlige organer for å effektivisere og forbedre vergenes
tilganger i offentlige systemer

•

PVI er en en høringsinstans. PVI er også medlem i SMB Norge. Se mer på
dinbedrift.no

Arbeidsprogrammet i 2022
Styret vil i 2022 arbeide med følgende saker:

ARBEIDSPROGRAM

1. Bli hørt i forbindelse med revisjon av Vergemålsloven og
forskriften. PVI har fra 2015 vært høringsinstans, og styret
går inn for at personlig og økonomisk vergemål erstattes
av en vergemålsordning der innholdet avgjøres av den
vergetrengende sitt behov men tilhørende økonomisk
godtgjøring for vergen. Styret mener dette ivaretar den
vergetrengendes interesser og gjør den praktiske
gjennomføringen enklere og mindre tidkrevende.
2. Arbeide for å styrke PVI ved å få ﬂere medlemmer over
hele Norge.
3. Kartlegge vergenes muligheter i det digitale Norge,
særlig Helsenorge.no og forhold rundt Bank-ID.
4. Arbeide aktivt mot politikere spesielt innen justis
området for styrke verge saken og svare på tilhørende
høringer.
5. Styrke PVI i mediebildet

MEDLEMSFORDELER

An

PVI har i samarbeid med Kapitol forsikringsmegling fremforhandlet for våre
medlemmer en formueskadeforsikring – profesjonsansvar for profesjonelle
verger.
Vi gjør oppmerksom på at det ikke noe krav å tegne forsikring for å være medlem
i PVI, men styret anbefaler alle profesjonelle verger å tegne denne forsikringen.
Pris for forsikringen er kr. 5.251 og gjelder for ett år og trer i kraft fra og med
12.11.21. Frist for å tegne forsikringen er 01.11.21.
Dette er en kollektiv avtale og det er kun anledning til å tegne forsikringen to
ganger i løpet av året, ved årsfornyelse og halvårlig (12.05.22).
Forsikringssum per skade er kr.10.000.000. Egenandel er kr. 25.000.
Andre forsikringstilbud
Hvis du driver for deg selv, bør du også ha pensjonsforsikring. Hvis ikke, taper du når
pensjonsalderen kommer. Har du ansatte, krever lov om obligatorisk tjenestepensjon at
bedriftene må betale minst to prosent av brutto lønn i tjenestepensjon for de ansatte. Da er
det greit å vite at pengene blir forvaltet godt.
SMB Norge har pensjonsforsikring gjennom KLP.
Dessuten har du selvsagt muligheter til å kjøpe andre personforsikringer som livsforsikring,
ulykkesforsikring og helseforsikring m.f. gjennom SMB Norge forsikring
I tillegg til de forsikringene som her er nevnt, har SMB en rekke andre forsikringer. Ta en titt på
SMB Norge sin hjemmeside dinbedrift.no
Advokatbistand
Som medlem får du tilgang til gratis juridisk rådgiving per telefon og e-post, samt gunstig pris
på advokatbistand ved behov ut over grensene for gratishjelpen. Du får også tilgang til 30 min.
gratis rådgiving innen skatt og avgift gjennom vår avtale med Skattebetalerforeningens
advokatkontor.

Hva har PVI gjennomført

An

1.

DNB vergeportal

2.

Egen forsikringsordning

3.

Representantforslag i Stortinget april 21

4.

3x høring i Justiskomiteens budsjetthøring ifm statsbudsjettet - siste nov 21

5.

Besvart diverse lovhøringer

6.

3x Møter med statssekretærer i Justis- og beredskaps departementet

7.

Møter med Justisdepartementets lovavdeling

8.

Jevnlige møter med SRF - statens sivilrettslige forvaltning

9.

Deltatt på Arendsálsuka - politiker kontakt

