[logo Fylkesmannen i…]
[Den myndiges navn]
[Den myndiges Adresse]
[Den myndiges Postnummer og Poststed]

U.offentlighet, jf. offentlighetsloven § 13, 1.
ledd/ forvaltningsloven § 13, 1. ledd nr. 1.

TILBUD OM FORTSATT FORVALTNING VED FYLKESMANNEN
I medhold av lov av 26. mars 2010 nr. 9 om vergemål (vergemålsloven) § 48 første ledd forvalter
fylkesmannen per i dag tilsammen kr [sum] som tilhører deg. I tillegg kommer renter som ennå ikke er
godskrevet. Midlene består av bankinnskudd som pr. i dag er plassert i navnet på bank(ene) på
kontonummer xxxx.xx.xxxxx, med følgende vilkår og rente.
List opp plasseringene med produkt, rente og eventuelle nærmere vilkår.
Fylkesmannen har plikt til å forvalte disse midlene frem til du blir myndig. Når du nå fyller 18 år kan
du velge mellom følgende alternativ:
1. Pengene blir stilt til din disposisjon. Du avtaler selv plassering og vilkår med banken, eller
bestemmer avslutning av konto og overflytting til annen bank.
2. Pengene står under fortsatt forvaltning ved fylkesmannen etter vergemålsloven § 52 annet
ledd, og innebærer at fylkesmannen står som disponent på kontoen. Alle utbetalinger må gå
via oss og en viss saksbehandlingstid må påregnes. Vi kan forvalte pengene frem til du fyller
25 år, men du kan selvsagt på et hvilket som helst tidspunkt be om å få utbetalt deler av
midlene eller avslutte forvaltningen helt.
Vi ber deg fylle ut vedlagte skjema for å informere oss om valget ditt, og returnere det til oss så snart
som mulig, og senest innen (dato for vedtak + 4 uker). Svarkonvolutt følger vedlagt. Vi ber deg også
legge ved legitimasjon i form av kopi av pass, førerkort eller annen dokumentasjon som bekrefter
hvem du er, når skjemaet returneres.
Saksbehandler: Alternativ tekst hvor den mindreårige har blitt 25 år:
UTBETALING AV FORVALTEDE MIDLER
I medhold av vergemålsloven § 48 første ledd, jf. § 52 annet ledd, forvalter fylkesmannen per i dag
tilsammen kr [sum] som tilhører deg. I tillegg kommer renter som ikke ennå er godskrevet. Pengene
består av bankinnskudd som pr. i dag er plassert i navnet på bank(ene) på kontonummer
xxxx.xx.xxxxx, med følgende vilkår og rente.med følgende vilkår og rente.
List opp plasseringene med produkt, rente og eventuelle nærmere vilkår.
Adgangen til fortsatt forvaltning under fylkesmannen opphører ved utløpet av det året du fyller 25.
Pengene vil stilles til din disposisjon og ikke lenger stå under forvaltning av fylkesmannen. Du avtaler
selv ny konto og vilkår med banken, eller bestemmer avslutning og overflytting til annen bank.
Med hilsen

[Saksbehandler 1]
Brevet er godkjent av saksbehandler med elektronisk signatur

Vedlegg:
Skjema om fortsatt forvaltning
Frankert svarkonvolutt

