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Vergemålsinstituttet 
Bistand til personer med demens og andre 

kognitive svekkelser 

 

Status  
 

• 3500 vergemål 

• Ca 1300 nye siden 2013 

• Avgjort ca 2500 søknader om samtykke, vederlag m.v. 

• 950 millioner til forvaltning 

• >2674 verger 

• 12 faste stillinger 

• 5 engasjement/vikariater 

• Saksbehandlingstid 0-6 uker 

• 12 mottak for EMA i Nordland fylke (450 ungdommer) 

Dagens agenda 
• Vergemålsordningens verdiforankring 

• Hvorfor oppstår behovet 

• Begjæring av vergemål/melding om behov 

• Vilkår 

• Vergens mandat  

• Fylkesmannens rolle 

• Alternativer til vergemål 

• Annet? 

 

 



21.11.2016 

2 

Målet med vergemålsloven 
• «Alle mennesker har evnen til å ha 

rettigheter og plikter, men ikke alle har 
evnen til å selv foreta handlinger som 
stifter rett eller pådrar ansvar. Det sentrale 
siktemålet for vergemålslovgivningen er å 
sikre at interessene til mindreårige og de 
voksne som ikke kan handle på egenhånd, 
likevel blir ivaretatt, og at dette skjer med 
respekt for den enkelte persons 
verdighet og integritet.» - Ot.prp. Nr. 110 

 

Hvorfor vergemål? 
• Gyldige disposisjoner 

• Beskyttelse mot underslag og utnyttelse 

• Fast eiendom 

• Gaver og arv 

• Ryddige forhold 

• Fylkesmannens tilsyn 

• Etablert regelverk 
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Begjæring § 56 
• a)  personen selv,  

• b) personens ektefelle, samboer, foreldre, 

nærmeste livsarving eller søsken,  

• c) vergen, hvis personen allerede er 

under vergemål,  

• d) behandlende lege eller tilsynslege ved 

helseinstitusjon der personen er innlagt 

eller bor. 

Melding § 57 
• Må det antas at det er behov for vergemål 

for en person som er innlagt i institusjon, 

skal institusjonen melde fra til 

fylkesmannen. Meldeplikten gjelder også 

ansvarlig for kommunens sosialtjeneste og 

kommunens helse- og omsorgstjeneste 

utenfor institusjon. Meldingen skal 

begrunnes. 
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3 grunnvilkår for vergemål § 20 

1) Det må foreligge en medisinsk tilstand: 
• Sinnslidelse – herunder demens 

• Psykisk utviklingshemming 

• Rusmisbruk*  

• Alvorlig spilleavhengighet* 

• Alvorlig svekket helbred 

2) Vedkommende kan ikke ivareta sine 
 økonomiske og/eller personlige interesser 

3) Det må være et konkret behov 
 

* årsakssammenheng 

 

Medisinsk tilstand….. 

Kommunelegen: 
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Legeerklæringen 

• Erstatter ikke begjæring eller melding 

• Skal utferdiges på fastsatt skjema, for § 13 

• Bør ikke fylles med «medisinske» behov 

• Samtykkevurdering sentralt 

– Forstå hva det betyr at det opprettes vergemål 

– avveie, se alternativer, forstå konsekvenser 

• Honoreres ikke dersom legen offentlig 

• Ellers ½ offentlig salærsats 

Krav til samtykke § 20, 2. ledd 
• Samtykket skal omfatte: 

– Om vergemål skal opprettes (OM) 

– Vergemålets omfang*    (HVOR MYE) 

– Hvem som skal være verge (HVEM) 

 

• Samtykkekompetanse innebærer at man har evnen til å 
forstå informasjon, resonnere og avveie alternativene (men 
må det være fornuftige valg?) 

 

Ikke krav til samtykke der: 

 Personen ikke er i stand til å forstå hva samtykket innebærer 

 Rettslig handleevne fratas 
 

* Også statlig forvaltning av midler 

 

3 TYPER VERGEMÅL 
Det minste middels prinsipp 

 
1. Ordinært vergemål (mest vanlig) 

2. Vergemål med delvis fratakelse av rettslig 

handleevne  (avgjøres av domstolen) 

3. Vergemål med full fratakelse av rettslig 

handleevne (tilsvarer tidligere 

umyndiggjøring) - domstolen 
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VERGEMÅL OMFATTER 

• eller en kombinasjon av både personlige 

og økonomiske interesser 

Økonomiske 
interesser 

Personlige 
interesser 

Vergens mandat 
• Bestemmes i oppnevningen 

• En «juridisk» representant for personen 

• Treffer beslutninger og foretar 
disposisjoner 

• Omfatter ikke: 

– Praktisk bistand, innkjøp, vedlikehold, 
omsorg, turer, sosial omgang, trening osv. 

 Erstatter ikke andre offentlige tjenester 

• Vergen og nærmeste pårørende 

Plikten til å høre personen under 

vergemål 

• Vergen skal så vidt mulig høre den som er 

satt under vergemål 

– før det foretas disposisjoner av større 

betydning 

– Når dette ellers fremstår som naturlig 
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Begrunnelse 

• Individets selvbestemmelsesrett står sterkt 

og skal hensyntas 

• Voksne personer under vergemål som har 

(helt eller delvis) den rettslige 

handleevnen i behold, skal kunne foreta 

rettslige handlinger på egenhånd. 

• Hindre «snik-umyndiggjøring» 

Samtykkekompetanse 
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Fylkesmannens oppgave 
• Rekrutterer, oppnevner og fører tilsyn med 

vergene 

• Samtykker til, eller godkjenner større og 

viktige disposisjoner 

• Skal gi nødvendig opplæring, råd, 

veiledning og bistand til vergene 

• Forvalter midler på vegne av formuende 

barn og voksne under vergemål 
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Vergen og fylkesmannen 

• Under tilsyn men ikke instruksjon 

• Må ha samtykke fra FM for 

– Disposisjoner over fast eiendom 

– Livsforsikring og livrente 

– Disp. over løsøre med større verdi 

– Låneopptak og pantsettelse 

– Større gaver 

– Arveforskudd 

– Avkall på arv 

– Bruk av kapital  

 

Fratakelse av rettslig handleevne § 22 

En person kan fratas den rettslige 
handleevnen i økonomiske forhold hvis dette 
er nødvendig for å hindre at han eller hun 
utsetter sin formue eller andre økonomiske 
interesser for fare for å bli vesentlig 
forringet, eller han eller hun blir utnyttet 
økonomisk på en utilbørlig måte.  
 

Fratakelsen av den rettslige handleevnen 
kan begrenses til å gjelde bestemte 
eiendeler eller bestemte disposisjoner.  

Fratakelse….. 
• Sak kan reises av vedkommende selv, 

nærstående, ektefelle, behandlende lege og 
fylkesmannen 

• Dokumentasjonsinnhenting 

• Stevning 

• Midlertidig vedtak § 61 

• Fylkesmannen prosederer for staten men kan 
engasjere annen prosessfullmektig 

• Parten kan velge prosessfullmektig 



21.11.2016 

10 

Om vergen 

• Egnet og over 18 år 

• Må ikke selv være under  
vergemål 

• Politiattest (økokrim og 
sedelighet) 

• Kreditvurdeing 

   (Gjelder ikke nærstående) 

3 TYPER VERGER 
 

 

 

 

 

 

     Alminnelig         Fast        Nærstående 

verge 
verge 

verge 

Alternativer til vergemål 
• Noen av de samme hensynene bak 

vergemål kan oppnås ved 

– Fullmakt 

– Legalfullmakt – nytt  

– Framtidsfullmakt - nytt 

– Frivillig forvaltning Nav 

– Tvungen forvaltning 

– Gjeldsordning 
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Legalfullmakt § 94 
• Fullmakten gitt i loven 

• Gitt til nærstående 

• Nærstående som har fylt 18 år:  

• Ektefelle/samboer 

• Barn 

• Barnebarn 

• foreldre  

prioritert rekkefølge 

 

Fremtidsfullmakt 
• Ny ordning 

• Beslutning som gjøres mens vedkommende 
er åndsfrisk 

• Formkrav som testament 

• Kan inneholde mange ulike disposisjoner 

• Utpeker en fremtidsfullmektig 

• Trår i kraft når personen ikke lenger er i stand 
til å ivareta egne interesser - legeerklæring 

• Ikrafttredelse kan stadfestes av 
fylkesmannen – sendes til registrene 
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www.vergemal.no 

Her finner du nyttige skjema, generell informasjon 

om vergemål, håndbok for verger og mye mer 

 

Fylkesmannens hjemmeside: 

www.fylkesmannen.no/nordland 

Telefon:  755 31500 (sentralbord) 

  Vergemålseksjonen har telefontid: 

  kl 9-11 og kl 12-14 

Mail:   postmottak@fylkesmannen.no 

 

 Informasjon/kontakt  

 Vergemålsseksjonen   

Finn André Breivik Anne Lise Ingebrigtsen Line Selfors 

Trond Gården 

Audun Hole Kirsti A. Mentzoni 

Kristin Andreassen 

Trond B. Abrahamsen Siv Anita Myhre Tonje Fossli 

Linda K. Storjord 

Gøril Christoffersen 

Kai-André Blix 

Turid Sørås 

Mailen Evjen 

Gunnhild F. Misund 

Siv-Ellen E. Berntsen 

Trine T. Krokstrand 
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