Sendes fylkesmannen i det fylket hvor personen
som trenger verge er folkeregistrert

GA – 8045 B

Vergeerklæring
Dette skjemaet er en erklæring fra deg om at du tar på deg oppdraget som verge (eventuelt midlertidig
verge eller setteverge) for personen nevnt i skjemaets punkt 2. Skjemaet skal fylles ut og returneres
fylkesmannen i forbindelse med oppnevnelsen. Hvert vergeoppdrag tildeles enkeltvis. Ingen har krav
på å bli tildelt oppdrag, selv om man er egnet som verge.
Et oppdrag som verge er et tillitsverv. Vergen skal vise respekt for sin klient, og møte vedkommende
med vennlighet, medmenneskelighet, menneskeverd og likeverd. Vergen skal så langt det er mulig
sette seg inn i klientens situasjon og ta avgjørelser til beste for vedkommende.
Vergen har et ansvar for å tilegne seg den kunnskap som er nødvendig for å utføre vergeoppdraget på
en god måte, og skal følge de lover, forskrifter og instrukser og vedtak som gjelder på området.

1

Verge, midlertidig verge, eller setteverge

Fornavn:

Fødselsnummer:

Mellomnavn:

Etternavn:

Adresse:

Postnummer:

2

Poststed:

Person med verge

Fornavn:

Fødselsnummer:

Mellomnavn:

Etternavn:

Adresse:

Postnummer:

3

Poststed:

Politiattest og kredittsjekk

Faste verger og verger som ikke er nærstående skal fremlegge politiattest i henhold til kravene i lov av 26. mars 2010 nr. 9
om vergemål (vergemålsloven) §§ 26 og 28 annet ledd og forskrift til vergemålsloven av 15. februar 2013 nr. 201
(vergemålsforskriften) § 15:

Jeg har her lagt ved eller tidligere fremlagt nødvendig politiattest.
☐ Ja, politiattest er lagt ved
☐ Ja, tidligere fremlagt
☐ Nei, ikke relevant
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☐ Jeg er kjent med at det blir gjennomført en kredittsjekk av meg i vurderingen av om jeg er egnet som verge.

4

Forvaltning av eiendelene til personen med verge

Fylles ut dersom vergen skal bistå personen med verge med forhold av økonomisk art.
☐

Jeg er kjent med vergemålslovens bestemmelser hva angår forvaltning av eiendelene til personen med verge.
Eiendelene, herunder fast eiendom, løsøre, osv., skal sikres og holdes i god stand, samt oppbevares og forsikres på en
betryggende og sedvanemessig måte. Eiendeler som kan gi avkastning, skal drives eller plasseres slik at de gir en
avkastning som normalt kan forventes for denne typen eiendeler, jf. vergemålsloven § 36.

☐

I den grad vergemålet omfatter midler som fylkesmannen tar under forvaltning, er jeg kjent med at Statens
sivilrettsforvaltning forhandler frem avtaler om innskudd i bank, plasseringsalternativer og rentebetingelser med ulike
banker. Det er jeg som verge som skal velge mellom de fastsatte banker som midlene skal plasseres i, og til hvilke vilkår
innskudd skal plasseres, jf. vergemålsforskriften kapittel 6.

☐

Jeg er kjent med at følgende forhold alltid krever forhåndssamtykke fra fylkesmannen, jf. § 37 tredje ledd, § 38, jf.§ 11
og §§ 39-43:









bruk av kapital som tilhører personen med verge
drift av næringsvirksomhet
større gaver eller arveforskudd
kjøp, salg eller utleie av bolig og løsøre
utlån av midlene til personen med verge
låneopptak og pantsettelse
avkall eller avslag på arv eller gave
frafall av odelsrett

5

Forholdet til fylkesmannen og opphør av vervet som verge

☐

Jeg vet at jeg som verge står under tilsyn av fylkesmannen og plikter å gi de opplysninger om vergemålet som
fylkesmannen ber om, jf. vergemålsloven § 47 første ledd.

☐

Jeg er kjent med at jeg bør rådføre meg med fylkesmannen når jeg er i tvil, og når det gjelder avgjørelser av særlig stor
betydning jf. vergemålsloven § 47 annet ledd.

☐

Jeg er kjent med at jeg kan bli fratatt vergeoppdraget dersom fylkesmannen kommer til at det er det beste for personen
med verge eller dersom hensynet til vedkommende gjør det nødvendig. Dette gjelder for eksempel dersom jeg ikke
overholder tidsfrister, leverer vergeregnskap eller disponerer over midlene til personen med verge uten å ha innhentet
samtykke på forhånd, jf. vergemålsloven § 29 annet ledd.

☐

Jeg er kjent med at jeg blir politianmeldt dersom det viser seg at jeg underslår midler som tilhører personen med verge,
jf. straffeloven kapittel 24.

6

Vergens taushetsplikt jf. vergemålsloven § 46 og forvaltningsloven §§ 13-13c

☐

Jeg er kjent med at jeg som verge har taushetsplikt og at denne taushetsplikten også gjelder etter at vergemålet er
avsluttet

7

Vergens plikt til å høre personen med verge, jf. vergemålsloven § 33 og § 17 fjerde
ledd

☐

Jeg er kjent med at jeg som verge, så vidt mulig, skal høre personen med verge før det foretas disposisjoner av større
betydning og ellers når dette er naturlig. Dette gjelder også mindreårige som har fylt 12 år. Jeg er også kjent med at jeg
ikke kan foreta disposisjoner som personen med verge motsetter seg, med mindre denne er fratatt sin rettslige
handleevne
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8
☐

9

Vergens habilitet jf. vergemålsloven § 34 og § 27
Jeg er klar over at jeg kan anses inhabil i saker der jeg selv eller noen som står meg nær har en interesse som strider
mot interessene til den som har verge. Jeg er klar over at det i slike saker må oppnevnes en midlertidig verge
(setteverge.)

Underskrift

Med dette aksepterer jeg vergeoppdraget og bekrefter at alle punktene over er lest og forstått.
Dato:
Sted:
Underskrift fra vergen:
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