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Vergemål og annen forvaltning

• Noen av de samme hensynene bak 

vergemål kan oppnås ved

– Fullmakt

– Frivillig økonomisk forvaltning - Nav

– Legalfullmakt 

– Framtidsfullmakt

– Tvungen økonomisk forvaltning – Nav

– Forvalting av kontantytelse - sykehjem



Legalfullmakt § 94

Fullmakten er gitt i loven, og kun til daglig 
økonomi

Gitt til nærstående i prioritert rekkefølge:

– Ektefelle/samboer

– Barn

– Barnebarn

– foreldre 



Fremtidsfullmakt
• Ny ordning fra 2013

• Beslutning som gjøres mens 

vedkommende er åndsfrisk

• Trår i kraft når personen ikke lenger er i 

stand til å ivareta egne interesser 

(eller vedvarende = nå)

• Ikrafttredelse kan stadfestes av 

fylkesmannen



Fremtidsfullmakt
• Formkrav som testament:

– Skriftlig

– 2 vitner

– Underskrives samtidig

• Kan inneholde de fleste disposisjoner

• Utpeker en fremtidsfullmektig (eller flere)



Meldeplikt § 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.



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.



Vilkår for vergemål
• Det må være årsakssammenheng mellom 

en diagnose og behovet som skal dekkes
• Sinnslidelse – herunder demens

• Psykisk utviklingshemming

• Rusmisbruk

• Alvorlig spilleavhengighet

• Alvorlig svekket helbred

• Den som skal ha hjelp må samtykke



Krav til samtykke § 20, 2. ledd

• Samtykkekompetanse innebærer at man har 

evnen til å forstå informasjon, resonnere og 

avveie alternativene (men må det være 

fornuftige valg?)

• Den som ikke samtykker, men likevel 

ødelegger sin økonomi – fratakelse av rettslig 

handleevne i domstolen (4 saker i Nordland)







Vergens plikt til å høre personen 

under vergemål
• Individets selvbestemmelsesrett står sterkt og skal tas 

hensyn til.

• Vergen skal så vidt mulig høre den som er satt under 

vergemål



Virkning av høringsplikt
• Vergen har plikt til ikke å disponere hvis 

personen motsetter seg det.

• Personen med vergemål har «siste ordet»

Unntak:

• Er fratatt rettslig handleevne av domstolen.

• Er ikke i stand til å forstå hva disposisjonen

innebærer. – samtykkekompetanse?



«Representere i personlige og økonomiske 

forhold»

Økonomiske
forhold

Personlige
forhold

Særlig 
personlige

Stemme ved valg, 
inngå ekteskap, 

erkjenne farskap, 
samtykke til 

donasjon, opprette 
testament, samtykke 

til tvang og andre 
særlig personlige

Det som ikke er 
økonomiske 
anliggende



Hvem er  vergen?

• Myndig

• Kunne framlegge «rein» 

politiattest (ikke nærstående)

• Må ha orden i egen økonomi –

kredittsjekk

• Må være egnet



Hvem er verger (landet)



www.vergemal.no

Her finner du link til elektroniske 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: fmnopost@fylkesmannen.no

Informasjon/kontakt 

mailto:fmnopost@fylkesmannen.no

