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Informasjon om fratakelse av rettslig handleevne. Vergemålsportalen. 

 

BAKGRUNN1 

 

Under sak 11/19 Ordet fritt på møte i kontrollutvalget 20. februar 2019 er følgende 

protokollført: «Det ble en diskusjon om ulike tema. Kontrollutvalget ønsker mer informasjon 

om vergemålsordningen og hvordan den fungerer mellom de ulike etater. Det er ønskelig å få 

en orientering på neste møte i april. « Informasjon følger i det videre. 

Det ble vedtatt en ny vergemålslov, jf. lov 26. mars 2010 nr. 9 om vergemål § 102. Den nye 

loven trådte  i kraft 1. juli 2013. Da loven trådte i kraft, erstattet den lov 28. november 1898 

om umyndiggjørelse og lov 22. april 1927 nr. 3 om vergemål for umyndige. Den nye 

vergemålsloven nødvendiggjorde en rekke endringer i annen lovgivning, blant annet som 

følge av omorganiseringen av vergemålsmyndigheten og nye regler om at vergemålet skal 

være individtilpasset. 

Ut fra tidligere vergemålslov var overformynderiene kommunale organer, jf. vergemålsloven 

1927 kapittel 3. De kommunale overformynderiene besto av to politisk valgte 

overformyndere, men fylkesmannen kunne etter søknad fra kommunestyret beslutte at 

overformynderiet skulle ha en fast formann, jf. vergemålsloven 1927 § 28 første ledd. De tre 

viktigste oppgavene for overformynderiene var å oppnevne verger, hjelpeverger og 

setteverger, og å forvalte umyndiges midler og å veilede og føre tilsyn med verger. 

Den nye vergemålsloven innebærer at oppgavene til kommunale overformynderier ble 

overført til fylkesmannen.  Etter den nye vergemålsloven er det fylkesmannen som skal være 

lokal vergemålsmyndighet, jf. lovens § 6. Hvert fylke skal i utgangspunktet utgjøre ett 

vergemålsdistrikt, se § 5. 

I annen lovgivning er det flere bestemmelser som bygger på at overformynderiet er lokal 

vergemålsmyndighet. Blant annet finner man bestemmelser også utenfor vergemålsloven som 

legger oppgaver til overformynderiet. Dette vil være oppgaver som har nær sammenheng med 

oppgaven etter vergemålsloven som lokal vergemålsmyndighet. Etter arveloven er det for 

eksempel flere bestemmelser som krever at overformynderiet må samtykke til visse 

arverettslige disposisjoner når den som skal foreta disposisjonen, er under vergemål. 

Etter den nye loven vil begrepet «overformynderi» falle bort. Oppgavene overtas som nevnt 

av fylkesmannen. Annen lovgivning som bruker begrepet «overformynderi», må endres. Det 

vil som en klar hovedregel være naturlig at dette erstattes av «fylkesmannen». 

 

VURDERINGER2 

                                                           
1 Informasjon hentet fra Vergemålsportalen 
2 Informasjon hentet fra Vergemålsportalen 



 

Hva gjør en verge  

En verge ivaretar interessene til en person som enten er mindreårig, eller som har fått 

oppnevnt verge. Det kan oppnevnes verge for den som trenger hjelp til å ivareta sine egne 

interesser, enten økonomisk eller på annen måte. 

Det å få oppnevnt en verge innebærer at man får hjelp til gjøremål man trenger hjelp til å 

utføre, slik at man  kan fungere på lik linje med andre personer i samfunnet. Et vergemål skal 

tilpasses behovene hver enkelt har, og det skal ikke være mer omfattende enn behovet tilsier. 

Vanlig vergemål er frivillig, og man bestemmer selv om man vil ha verge eller ikke. 

Fylkesmannen ble lokal vergemålsmyndighet fra 1. juli 2013, og er førsteinstans på 

vergemålsområdet. På landsbasis forvalter fylkesmannen nå rundt 72 000 vergemål og 

finansielle midler til en verdi av over 19 milliarder kroner. 

Klagerett 

Man kan klage på et vedtak om opprettelse av vergemål. De som har rett til å klage er den 

som er satt under vergemål, vergen, den som har sett fram kravet om vergemål eller personens 

ektefelle/samboer, nærmeste livsarving og søsken. For andre vedtak enn opprettelse av 

vergemål er det vanlig klagerett etter reglene i forvaltningsloven. Klagefristen er tre uker fra 

man mottar vedtaket. Man skal sende klagen til Fylkesmannen. Fylkesmannen kan omgjøre 

vedtaket, eller sende klagen videre til Statens sivilrettsforvaltning, som er tilsynsmyndighet og 

klageinstans for vedtak truffet av Fylkesmannen.   

Opprettelse 

Fylkesmannen kan opprette vergemål etter begjæring fra nære slektninger, lege eller fra 

personen selv. Eget skjema for begjæring ligger ute på nettsidene til vergemålsportalen.  

Fylkesmannen kan også opprette vergemål på eget initiativ hvis embetet får melding om behov 

fra andre. Kommunens omsorgstjeneste og institusjonen der personen bor skal melde fra til 

fylkesmannen hvis de mener en person trenger vergemål. Eget skjema for melding om behov 

for vergemål skal sendes. 

Fylkesmannen skal vanligvis varsle personen saken gjelder før en sak om vergemål startes. 

Informasjon skal også sendes til nær familie til den saken gjelder, slik at disse kan få uttale 

seg om saken. 

Når det opprettes vergemål skal det også oppnevnes en verge. Når fylkesmannen oppretter 

vergemål skal det samtidig besluttes hvor omfattende vergemålet skal være. Vergemålet skal 

ikke omfatte mer enn det personen trenger hjelp til. 

Det er tingretten som beslutter fratakelse av rettslig handleevne. Dette kan du lese mer om.  

Opphør av vergemålet 

Vergemålet opphører når vergehaveren dør. Fylkesmannen skal ellers oppheve vergemålet 

hvis det ikke lenger er grunnlag for vergemål. Grunnen til dette kan være at personen ikke 

lenger trenger hjelp, kan få hjelp på andre måter enn vergemål eller at han ikke lenger ønsker 

vergemål. Hvis personen selv ber om det, vil Fylkesmannen oppheve vergemålet hvis det ikke 

er grunn til å frata personen den rettslige handleevnen. 

 

Disposisjoner som trenger fylkesmannens samtykke 

En verge kan gjøre handlinger på vegne av personen man er verge for, innenfor rammene av 

mandatet gitt av fylkesmannen. Vergehaver skal så vidt mulig høres før det gjøres handlinger 

av større betydning. Vergen kan ikke gjennomføre handlingene dersom vergehaver motsetter 

seg disse, med mindre vergehaver ikke er i stand til å forstå hva handlingen vil innebære. 

 

Følgende handlinger krever at det i tillegg til samtykke fra vergehaver, også må innhentes 

samtykke fra Fylkesmannen. 



Fast eiendom:  

 Kjøp og salg av fast eiendom eller rettighet som ligger til fast eiendom 

 Gjøre gjeldende eller gi avkall på odelsrett, eller annen rettighet i fast eiendom 

 Pantsettelse av fast eiendom, eller påheftelse av servitutt 

 Forpakting eller utleie av fast eiendom, herunder bolig, samt oppsigelse av slike avtaler 

 Drift av fast eiendom 

 Kreve utskiftning eller grenseregulering 

Gaver og arveforskudd: 

 Vergen kan gi gaver på vegne av vergehaver så lenge gaven er innenfor vanlig skikk og bruk, 

altså vanlig både for vergehaver og ellers i samfunnet. Dersom gaven er utenfor vanlig skikk 

og bruk, må det innhentes samtykke fra Fylkesmannen. Dersom gaven er et større beløp må 

det innhentes samtykke fra Fylkesmannen selv om det er innenfor vergehavers vante skikk og 

bruk 

 Vergen må innhente samtykke fra Fylkesmannen før det kan utdeles arveforskudd til 

livsarvinger, vanligvis barn. Dette vil vanligvis bare godkjennes dersom livsarvingen har et 

særlig behov, eller dersom det er dokumentert at et arveforskudd er i samsvar med ønsket til 

den som har verge. Det kreves også samtykke fra Fylkesmannen for å gi avkall på gave eller 

arveforskudd på vegne av vergehaver, med mindre gaven eller arven er av ubetydelig verdi. 

Andre handlinger:  

 Tegne livsforsikring, livrente eller føderåd. 

 Bruk av vergehavers midler som forvaltes av Fylkesmannen. 

 Gi bort eller selge løsøre av større verdi, av usedvanlig verdi eller av spesiell interesse for 

vergehaver eller vergehavers nærmeste familie. 

 Utlån av vergehavers midler når det lånes ut til vergen selv, eller til vergens nærstående (se 

nærmere om ). 

 Alle former for pantsettelse eller gjeldsstiftelse, med unntak av lån til utdanning fra 

Lånekassen 

 Det er i utgangspunktet ikke tillatt for vergen å påføre vergehaver kausjonsansvar, men 

Fylkesmannen kan samtykke til dette dersom det foreligger særlige grunner 

 

Fratakelse av rettslig handleevne 

Vergemål med fratakelse av rettslig handleevne innebærer at personens rett til å bestemme 

over sin økonomi og sine rettigheter begrenses. Dette kan besluttes av retten hvis personens 

økonomi eller personlige forhold kan bli vesentlig skadet fordi personen på grunn av en 

skade, sykdom eller funksjonsnedsettelse ikke kan ta hånd om sine interesser.  

Reglene for når man kan frata rettslig handleevne er strenge. Retten kan ikke frata noen den 

rettslige handleevnen hvis skaden kan hindres på en mindre inngripende måte. Fratakelse av 

rettslig handleevne kan skje selv om personen det gjelder ikke ønsker det. Det er likevel mulig 

selv å be om å bli fratatt den rettslige handleevnen. Dette kan være aktuelt hvis man for 

eksempel lider av alvorlig spillavhengighet eller er redd for å bli utnyttet av andre.  

Fratakelse av rettslig handleevne skal kun gjøres på de områder hvor det er behov for å verne 

personens økonomi eller rettigheter. I tillegg til personen selv kan vergen, nær familie eller 

fylkesmannen reise sak om fratakelse av rettslig handleevne. Dette skjer ved at det sendes 

stevning til retten. Den som saken gjelder har rett til å få hjelp av advokat som betales av 

staten.  

Samtykkekompetanse 

Samtykkekompetanse handler i vergemålsammenheng om evnen til å forstå innholdet i en 

handling. Alle har i utgangspunktet rett til å handle på vegne av seg selv. Enkelte sykdommer, 

funksjonsnedsettelser og skader kan likevel gjøre at man ikke lenger klarer å forstå innholdet i 

en handling, slik at man ikke klarer å ta enkelte beslutninger selv. Manglende evne til å forstå 



hva et samtykke til vergemål innebærer kan blant annet gjøre at man ikke trenger skriftlig 

samtykke fra personen for å kunne opprette vergemål. Likevel vil alle ha ulik evne til å forstå 

ulike handlinger. Dermed kan det være at en person som ikke forstår hva det betyr å samtykke 

til vergemål likevel kunne ha evnen til å dele ut en gave eller kjøpe en eiendom. 

Funksjonsevnen må vurderes opp mot den enkelte handlingen. 

 

Selvbestemmelse 

At det er opprettet vergemål begrenser ikke personens rett til selv å bestemme over sine 

midler og sine rettigheter. Slike begrensninger skjer bare hvis det besluttes fratakelse av 

rettslig handleevne. Vergen kan handle på vegne av vergehaveren, men skal ikke gjøre ting 

personen motsetter seg. 

Vergen skal også høre synspunktene til vergehaveren før vergen tar avgjørelser av større 

betydning og der det ellers er naturlig. 

 

Forvaltning av midler 

Som hovedregel skal finansielle eiendeler som eies av vergehavere forvaltes av 

fylkesmannen. Vergehaveren skal samtykke til slik forvaltning, så sant personen det gjelder er 

i stand til å forstå hva et slikt samtykke innebærer. 

Grensen for når fylkesmannen plikter å forvalte midlene, er satt til et beløp lik to ganger 

grunnbeløpet i folketrygden (2 G). Midler som forvaltes av fylkesmannen, skal plasseres på 

konto i bank. Det er bestemt i vergemålsloven at det ikke er anledning til å spare i fond eller 

liknende. Statens sivilrettsforvaltning har fastsatt hvilke banker man kan velge mellom når 

fylkesmannen skal forvalte midlene. Det er vergens ansvar å velge mellom de ulike bankene 

og de ulike vilkårene som tilbys (det som kalles produkttype). Dersom det foreligger en 

avtale, et gavebrev eller et testament som bestemmer at midlene ikke skal forvaltes av 

fylkesmannen, må fylkesmannen gjøres kjent med dette snarest. 

Ovenfor er det gitt en oppsummering av viktige momenter innen vergemål, og regler som 

regulerer ansvar, og saksbehandling innen ordningen. Hvis noen skal frats rettslig handleevne,  

som er en alvorlig inngripen i  noens liv, må dette avgjøres av tingretten. Reglene for når man 

kan frata rettslig handleevne er strenge. Retten kan ikke frata noen den rettslige handleevnen 

hvis skaden kan hindres på en mindre inngripende måte. Fratakelse av rettslig handleevne kan 

skje selv om personen det gjelder ikke ønsker det. 

Slik det fremkommer har kommunen en rolle etter den nye vergemålsloven ved å evnt. melde 

inn behov for vergemål. Kommunens omsorgstjeneste og institusjonen der personen bor , 

melder fra om behov til fylkesmannen hvis de mener en person trenger vergemål. Eget 

skjema for melding om behov for vergemål skal sendes.  Det er Fylkesmannen som tar 

avgjørelse om vergemål.  

Kontrollutvalget ønsker mer informasjon om vergemålsordningen og hvordan den fungerer 

mellom de ulike etater. Administrasjonen bes om å orientere om i hvor stor grad behov 

meldes inn fra kommunens omsorgstjeneste/institusjoner, og hvilke rutiner man har i den 

forbindelse. 

 

Sekretariatet foreslår slikt  

 

VEDTAK  

Redegjørelsen tas til orientering 

Svolvær den 21.04.19 

 

 

Sekretariatet ved Edel Åsjord  

https://www.vergemal.no/fratakelse-av-rettslig-handleevne.447497.no.html
https://www.vergemal.no/fratakelse-av-rettslig-handleevne.447497.no.html

