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Noen ansatser
• Litt om vergemål i Nordland
• Ulike typer vergemål, grunnvilkår, vergens

mandat, krav til samtykke
• Begjæring om vergemål/melding om behov
• Fratakelse av rettslig handleevne
• Alternativer til vergemål – legalfullmakt og

fremtidsfullmakt
• Kontakt og informasjon
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Status
• 3600 vergemål
• Ca 900 nyoppnevninger
• Avgjort ca 2500 søknader om samtykke, vederlag m.v.
• 780 millioner til forvaltning
• >2200 verger
• 9 faste stillinger
• 2 engasjementer
• Saksbehandlingstid 0-6 uker
• 600 telefoner pr måned
• Mellom 800 og 1000 inngående brev pr. mnd
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3 TYPER VERGEMÅL
Det minste middels prinsipp

1. Ordinært vergemål (99,9%)
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
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Vergens mandat
• Bestemmes i oppnevningen
• En «juridisk» representant for personen
• Treffer beslutninger og foretar

disposisjoner
• Omfatter ikke:

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

Erstatter ikke andre offentlige tjenester
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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
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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
– Areforskudd
– Avkall på arv
– Bruk av kapital (større beløp av formue, ikke

inntekt)
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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
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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
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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.
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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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Vergemål og annen forvaltning
• 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
• Gjelder nærstående som har fylt 18 år:

– ektefelle/samboer
– barn
– barnebarn
– foreldre
(prioritert rekkefølge)
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Fremtidsfullmakt
• Ny ordning
• Beslutning som gjøres mens vedkommende er

åndsfrisk
• «Vedvarende» eller «ren» fremtidsfullmakt
• Formkrav som testament
• Kan inneholde de fleste disposisjoner
• Utpeker en fremtidsfullmektig (eller flere)
• Trår i kraft når personen ikke lenger er i stand til å

ivareta egne interesser (eller vedvarende = nå)
• Ikrafttredelse kan stadfestes av fylkesmannen
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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: fmnopost@fylkesmannen.no
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