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DIREKTØRENS
FORORD

Utviklingstiltak har i stor grad preget 
arbeidet i 2018. Prinsippet om at 
vergemål (uten fratakelse av rettslig 
handleevne) skal være frivillig og ikke 
oppleves som tvang står sentralt. 
Statens sivilrettsforvaltning (SRF) 
har utarbeidet flere retningslinjer, og 
lovavdelingen i Justis- og beredskaps-
departementet har avgitt uttalelse 
om lovforståelsen for å tydeliggjøre 
dette. Det er nå et forslag på høring 
for å lovfeste dette uttrykkelig. Et 
sentralt hensyn er også at vergemålene 
tilpasses den enkeltes behov og ikke 
er mer omfattende enn nødvendig 
(individtilpasning). I SRFs etatsstyring 
av fylkesmennene har dette stått 
sentralt, og SRF har gjennomført tilsyn 
med et utvalg embeter for å undersøke 
saksbehandlingen ved opprettelse av 
vergemål. En styrket budsjettsituasjon 
på vergemålsområdet har vært viktig 
for videreutviklingen som har funnet 
sted.

«Riksrevisjonens undersøking av 
korleis verjemålsreforma er sett i verk» 
ble offentliggjort i slutten av februar 
2018. Rapporten har pekt på sentrale 
punkter for læring og utvikling av 

vergemålsområdet, som SRF har gjort 
nytte av i arbeidet.

En god rettslig regulering av 
 sentrale prinsipper er viktig, men 
ikke  tilstrekkelig. For å lykkes med å 
ivareta sentrale hensyn i loven er det 
viktig, der det er grunnlag for det, å ha 
gode samtaler med mennesker som 
vergemål kan være aktuelt for. SRF 
har iverksatt et prosjekt om samtale-
metodikk hvor ulike interessenter har 
vært involvert. Metodikken forventes 
å bli tatt i bruk i embetene og blant 
vergene i 2019. 

Riktig bruk av vergemålsinstituttet har 
også en side til holdninger. Vergemåls-
reformen er også en holdningsreform. 
SRF ønsker å bidra til økt bevissthet om 
dette, og hvordan vi bruker ord er viktig. 
I årsmeldingen har vi gjort endringer fra 
tidligere år for å bidra til denne bevisst-
gjøringen. Umyndiggjøring er ikke 
lenger et ord i vergemålsloven, og det 
skal heller ikke brukes for å beskrive 
vergemål. Tvert om er det nettopp 
myndiggjøring av den som trenger 
verge som står sentralt i de frivillige 
vergemålene.  

Det er behov for å vurdere ordlyden i 
loven; det er uheldig at den i dag bruker 
uttrykk som at noen «settes under 
vergemål». 

Gjennom «Tolga-saken» har vergemåls-
ordningen fått større interesse i 
mediene enn tidligere. Medias oppslag 
har gitt oppmerksomhet om betydning-
en av ordningen for enkeltmennesket. 
SRF har i oppfølgingen av saken fått 
tre oppdrag av Justis- og beredskaps-
departementet som vil bli besvart i 
2019, hvorav ett av oppdragene følges 
opp i et samarbeid med Fylkesmannen 
i Vestland (tidligere Fylkesmannen i 
Hordaland) og Statens helsetilsyn. 

Nasjonal revisor påser sammen med 
SRF at fylkesmennenes kontroll av 
vergeregnskapene skjer i henhold til 
regelverket. Revisors konklusjon for 
regnskapene for 2017 var at fylkes-
mennene hadde utført kontrollen i 
henhold til regelverket. 

Vergemålsloven gir mulighet for å 
opprette fremtidsfullmakter. SRF har 
i 2018 iverksatt et FOU-prosjekt for å 
kartlegge ordningen slik den er, vurdere 

om den er hensiktsmessig og få frem 
tiltak for å øke bruken av fremtidsfull-
makter. Vurderingen skal foreligge i 
løpet av 2019.

SRF har et godt samarbeid med 
fylkesmannsembetene i mye av 
det utviklingsarbeidet som pågår. 
Samspillet er svært viktig for å finne 
tiltak og  løsninger som gjør ordningen 
best mulig for vergehaverne. SRF 
ser frem til videre samarbeid med 
fylkesmennene i den nye fylkes-
mannstrukturen.

Som i fjor går denne årsmeldingen 
noe lengre enn forskriften bestem-
mer. Utover en løpende vurdering av 
vergemålsområdet, omtales også 
andre tema. SRF erfarer at det er et 
ønske om dette fra verger, interesse
organisasjoner og andre, og ser det 
også som et poeng for å møte allmen-
hetens behov for informasjon om en 
ordning som bør gjøres bedre kjent.
 

Anne Pauline Jensen
direktør

«Umyndiggjøring er ikke lenger et ord i vergemålsloven, og det skal heller 
ikke brukes for å beskrive vergemål. Tvert om er det nettopp myndiggjøring 
av den som trenger verge som står  sentralt i de frivillige vergemålene.»

Anne Pauline Jensen
direktør
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INNLEDNING

Hva er vergemål?

Frivillige vergemål og vergemål med 
fratakelse av rettslig handleevne er 
ordninger som skal hjelpe de som 
trenger det, men ikke gå lenger enn det 
som er nødvendig.

Ordinære vergemål er en frivillig 
 velferdsordning og besluttes av 
vergemålsforvaltningen.

Fratakelse av rettslig handleevne er 
et tiltak som begrenser en persons 
handlefrihet om det er nødvendig. 
Tiltaket besluttes av domstolene.

Vergemål er en tillitsbasert ordning. 
For at ordningen skal fungere godt må 
vergehaverne ha tillit til vergene, og 

befolkningen må ha tillit til systemet. 
Vergemålsordningen er organisert og 
regulert på en måte som skal ivareta 
den vergetrengendes egne interesser 
rundt personlige og økonomiske 
forhold. 

Organiseringen av 
vergemålsforvaltningen
Fylkesmannen er lokal vergemåls-
myndighet og behandler vergemåls-
saker i første instans. Det er 
fylkes mannen som avgjør søknader 
om vergemål, rekrutterer og lærer 
opp verger, utformer mandatet for 
verge oppdragene og fører tilsyn med 
vergene. Videre forvalter fylkesmannen 
vergehavernes midler og stadfester 
fremtidsfullmakter. Det er også fylkes-

mannens oppgave å veilede publikum. 

SRF er sentral vergemålsmyndighet og 
har direkto rats funksjon på vergemåls-
området. SRF har blant annet ansvar 
for etatsstyring av fylkesmannen. Det 
innebærer at SRF fordeler budsjett-
midler mellom embetene og følger opp 
embet enes resultater og prioriteringer. 
SRF behandler klager over fylkes-
mannens vedtak og fører tilsyn med 
embetene. 

Justis- og beredskapsdeparte mentet er 
ansvarlig fag departe ment, og har blant 
annet  ansvaret for regelverks utvikling 
på feltet. Videre er det departementet 
som foreslår for Stortinget hvor mye 
penger som skal bevilges til området. 

Fylkesmannskart 1.1.2019 
Fra 1. januar 2019 er flere fylkes
manns embeter slått sammen. 
Sammen slåingen gir større fag
miljøer som kan gi økt kompetanse 
og redusere sårbar heten i embetene. 
Det kan også bidra til økt rettslikhet 
uavhengig av bosted. 

NYE
FYLKER:

10
TIDL.

FYLKER:

18

«Ordinære vergemål er en 
 frivillig velferdsordning 

og besluttes av vergemåls
forvaltningen.»

«Fratakelse av rettslig 
handleevne er et tiltak 

som begrenser en  persons 
 handlefrihet om det 

er  nødvendig.  Tiltaket 
besluttes av domstolene.»

Rettslig handleevne

Midler til
forvaltning

Antall 
behandlede 
klagesaker i SRF

ca. 21 mrd.

ca. 500

2018

Antall personer 
med verge

ca. 63 000

ca. 44 600
Antall verger
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FRIVILLIGE VERGEMÅL

Vanlig vergemål kan tilbys som frivillig 
hjelp til personer som på grunn av sin 
medisinske tilstand ikke kan ivareta 
egne interesser. Det er en velferds-
ordning som går ut på at man kan få 
støtte til å forme livet sitt etter eget 
ønske. Vergen kan ivareta verge-
haverens økonomiske og personlige 
interesser. Vergens oppgave er for 
eksempel å disponere midler og ivareta 

rettighetene til vergehaveren. Praktisk 
bistand, omsorg og pleie faller utenfor 
vergeoppdraget.

Den enkeltes rett til å forme sitt eget 
liv i tråd med sine ønsker har hele tiden 
vært fremhevet som et grunnleggende 
hensyn i vergemålsloven. Vergemålet 
skal tilpasses den enkeltes behov. 
Dette betyr at vergemålet ikke skal 

være mer omfattende enn behovet 
vergehaveren har for hjelp. Når det 
opprettes vergemål vil personen 
 vanligvis beholde kontrollen over 
pengene og eiendelene sine, og selv ta 
hånd om sine rettigheter så langt hun 
eller han klarer. Vergen skal ikke gjøre 
noe vergehaveren motsetter seg.

Utvikling av lovforståelsen 
for opprettelse av frivillige 
vergemål  
Det har pågått en juridisk diskusjon 
om hvordan loven skal forstås når 
det gjelder frivillighet og samtykke. 
 Opprettelse av ordinære vergemål 
reguleres i vergemålsloven § 20. Her 
fremgår det at den det opprettes 
vergemål for skal samtykke til 
 opprettelsen, vergemålets omfang 
og hvem som skal være verge. Dette 
gjelder med mindre personen ikke er 
i stand til å forstå hva et samtykke 
innebærer. 

Verken lovteksten eller forarbeidene 
sier direkte hva som gjelder når en 
 person uten samtykkekompetanse 
motsetter seg vergemål.1 Frem til 
 vinteren 2017–18 ble regelverket 
 praktisert slik at det i disse tilfellene 
kunne bli opprettet vergemål, uten at 
det var avgjørende om personen ønsket 
vergemål eller ikke.

Fra vergemålsloven trådte i kraft har 
det vært en økende bevissthet rundt 
menneskerettighetene. Det har vært et 
særlig fokus på den enkeltes integritet 
og selvbestemmelse. Høsten 2017 
hadde Justis- og beredskapsdeparte-
mentet og SRF en dialog om tolkning-
ene av sentrale bestemmelser og 
frivillighet. Det resulterte i en dreining i 
lovforståelsen, der  frivillighetsaspektet 
ble styrket. På denne måten ble 
tolkningen av loven mer i tråd med 
menneskerettighetene og lovens 
formål. Fylkesmennene ble informert 
om lovforståelsen høsten 2017. Den 

ble også tydeliggjort i retningslinjer for 
opprettelse av vergemål i februar 
2018.2 
 
Justis- og beredskapsdepartementets 
lovavdeling kom med en tolknings-
uttalelse 20. mars 2018.3 Under tvil 
kom lovavdelingen frem til at det ikke 
kan opprettes ordinært vergemål for 
en person uten samtykkekompetanse, 
hvis dette er i strid med personens 
reelle vilje. Uttalelsen er i tråd med den 
tolkningen SRF informerte fylkes-
mennene om høsten 2017, og som går 
frem av de nevnte retningslinjene om 
opprettelse av vergemål.

I brev til Justis- og beredskapsdeparte-
mentet fra Sivilombudsmannen går 
det frem at ombudsmannen mener at 
det kan opprettes vergemål selv om 
personen motsetter seg vergemålet.4 
Denne forståelsen er i samsvar med 
hvordan vergemålsforvaltningen 
 praktiserte bestemmelsen før om-
leggingen vinteren 2017–18.

I 2018 har SRF gitt fylkesmannen 
klare føringer på at loven skal forstås i 
samsvar med lovavdelingens uttalelse. 
For at loven skal bli tydeligere er det 
foreslått lovendringer som vil klargjøre 
vilkårene for å opprette vergemål.5

Media har i 2018 skrevet om tilfeller 
der det er blitt opprettet vergemål for 
personer som ikke har ønsket det. 
 Medieoppmerksomheten førte til at 
det ble stilt spørsmål i Stortinget om 
temaet. Debatten gjaldt ordinære 
vergemål. Det er igangsatt et lovarbeid 
som skal tydeliggjøre lovforståelsen6.

1 Se bl.a. Ot. prp. nr. 110 (20082009) s. 178 
2 Rundskriv om opprettelse av vergemål, 27. februar 2018  
 https://www.vergemal.no/getfile.php/4124441.2573.zkwaqk7qzmwnbm/Rundskriv+opprettelse++endelig+versjon+27.02.2018.pdf 
3 Vergemålsloven §§ 20 og 33  samtykkekompetanse 
4 Brev av 16. oktober 2018 om Underretning om mangler ved lover, administrative forskrifter eller administrativ praksis – vilkår for vergemål
5 Justis og beredskapsdepartementet sendte ut høringsnotat november 2018. Høringsfrist er 14. februar 2019.
6 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horingendringerivergemalslovenmv.personerutensamtykkekompetanse/id2618793/

Norge er folke rettslig forpliktet til å 
treffe hensiktsmessige tiltak som 
gjør at mennesker med nedsatt 
funksjons evne skal få hjelp til selv å 
kunne utøve sin rettslige handleevne. 
Ordinært vergemål er ment å ivareta 
denne forpliktelsen. Ordningen skal 
kunne tilbys  personer både med og 
uten samtykke kompetanse.

«Den som settes under vergemål, 
skal skriftlig samtykke i opprettelsen 
av vergemålet, vergemålets omfang 
og hvem som skal være verge. Er han 
eller hun ikke i stand til å forstå hva 
et samtykke innebærer, kreves ikke 
skriftlig samtykke, men vergemålet 
kan ikke opprettes dersom det må 
legges til grunn at dette vil være i 
strid med vedkommende vilje.»

Forslag til ny 
§ 20 annet ledd

Samtykke
kompetanse
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7 Ot.prp. nr. 110 (20082009) side 205 og 206 
8 https://www.regjeringen.no/contentassets/e570201f283d48529d6211db392e4297/handlingsplan_rettentilabestemmeoveregetliv.pdf

Gjennomgang av frivillige 
vergemål

Som en følge av oppmerksomheten 
rundt frivillige vergemål, har SRF fått i 
oppdrag å legge til rette for en gjen-
nomgang som skal sikre at ingen har 
et ordinært vergemål mot sin vilje. SRF 
utformet forslag til plan som Justis- og 
beredskapsdepartementet ga sin 
tilslutning til. Planen innebærer at 

• alle skal få informasjon gjennom 
vergemal.no og fylkesmennenes 
nettsider.

• det sendes brev til vergehavere  
som ikke er registrert som 
samtykke kompetente, for å orien 
tere om hvordan vergemål kan 
opp heves. Brev sendes også til 
deres verger. I brevet til vergene  
skal det gis informasjon om 
formålet med  gjennomgangen, 
og at det skal  foretas nødvendige 
undersøkelser for å finne ut om 
vergemålet er uønsket.

• fylkesmannen skal opplyse saken 
nærmere gjennom blant annet 
samtale, og eventuelt oppheve 
vergemålet, i tilfeller det opplyses 
om at vergemålet er uønsket. 

Samtale ved opprettelse av 
vergemål

Vergemålsloven § 59 setter krav til 
saksbehandlingen ved opprettelse 
av vergemål. Det skal blant annet 
gjennomføres «samtale mellom 
saksbehandler og den som er begjært 
satt under vergemål, med mindre det 
må antas at personen ikke kan forstå 
hva saken gjelder.»

På bakgrunn av dette har vergemåls-
forvaltningen frem til vinteren 2017–18 
tolket loven slik at det som hovedregel 
ikke har blitt gjennomført samtaler der 
personen har vært ansett å ikke være 
samtykkekompetent. 

Lovens ordlyd kan åpne for unntak fra 
samtale i ganske mange tilfeller. SRFs 
erfaring tilsa at det i enkelte saker ikke 
ble gjennomført samtaler, selv om 
dette kunne ha bidratt til å opplyse 
saken. Derfor valgte SRF i 2018 å 
tydeliggjøre i styringsdokumentene til 
fylkesmennene at samtaler skal gjen-
nomføres, med mindre det er «umulig 
eller formålsløst». 

Det fremgår av forarbeidene at samtale 
er frivillig for den som trenger verge. 
Innholdsmessig er dermed lovkravet 
at fylkesmannen skal tilby en samtale. 

Videre går det frem at samtalen kan 
gjennomføres i et møte eller over 
telefon.7 Gjennomføringsmåten skal 
være hensiktsmessig for å få saken 
tilstrekkelig opplyst.

Med dreiningen av lovforståelsen har 
frivillighet fått et tydeligere fokus. 
Dermed får også samtaler med den 
som trenger verge større betydning enn 
tidligere. Dette gjelder også personer 
som ikke har samtykkekompetanse.

Det er viktig å være oppmerksom på 
at det er en del vergetrengende som 
ikke ønsker å snakke, eller klarer å gi 
uttrykk for en bestemt oppfatning. Den 
vergetrengendes standpunkter kan 
variere avhengig av hvem de snakker 
med og hvilken situasjon de er i. Andre 
ønsker ikke å snakke med fremmede, 
og i noen saker har helsepersonell 
frarådet å gjennomføre samtale på 
grunn av helsesituasjonen. 

I noen saker er det utfordrende å finne 
ut om det er personens egen, reelle 
vilje som fremkommer, eller om det 
er andres oppfatninger personen gir 
uttrykk for. Hvem sitt syn som egentlig 
fremkommer vil bedre kunne avklares 
ved å oppsøke den det er aktuelt å 
opprette vergemål for.

SRF har satt fokus på saksbehandlers 
samtale med den vergetrengende. 
Dette har ført til en økning i gjennom-
førte samtaler gjennom året, fra 32 % i 
første tertial til 47 % i tredje tertial. 

Arbeid mot negativ sosial 
kontroll m.m.
Negativ sosial kontroll forstås som 
ulike former for oppsyn, press, trusler 
og tvang som utøves for å oppnå at en 
person lever i tråd med andres ønsker. 
Kontrollen kjennetegnes ved at den er 
systematisk og kan bryte ned person-
ens mulighet til å ta selvstendige valg 
i sitt eget liv. Personer med behov for 
verge kan være mer sårbare enn andre 
for å bli utsatt for slik kontroll.

Eksempel på negativ sosial kontroll 
kan være at aktører rundt en person 
som trenger vergemål holder tilbake 
informasjon om vergemål, fordi de selv 
ønsker kontroll over personen. Videre 
kan en person som har verge bli utsatt 
for kontroll, i strid med sin egen reelle 
vilje, fra andre personer rundt seg.

Regjeringen fremhever at negativ 
sosial kontroll er et alvorlig samfunns-
problem, og at forebygging og 
 bekjempelse er høyt prioritert. Det er 

derfor utarbeidet «Handlingsplan mot 
negativ sosial kontroll, tvangsekteskap 
og kjønns lemlestelse (2017–2020)».8 
Et viktig formål med planen er at 
 offentlige etater og eventuelt andre 
relevante aktører, sikres tilstrekkelig 
kunnskap om slike saker.

SRF har ansvaret for oppfølgingen av 
tiltak 22 c) i handlingsplanen. Tiltaket 
skal sikre god kunnskap og kompe-
tanse hos fylkesmannen, verger og 
andre instanser om  problemstillinger 
knyttet til negativ sosial kontroll, 
tvangsekteskap og æresrelatert vold. 
SRF deltok i 2018 i en arbeidsgruppe 
på tvers av ulike offentlige etater, 
som ble koordinert av Integrerings- 
og mangfoldsdirektoratet (IMDi). 
Gruppens mandat er å utarbeide 
felles retningslinjer for informasjon og 
varsling. Målet for retningslinjene er å 
bedre informasjonsflyten mellom politi, 
helsemyndighet, utlendingsmyndighet, 
domstol og vergemålsmyndighet i 
disse sakene.

Arbeidet mot negativ sosial kontroll 
i vergemålssaker er viktig for å 
sikre vergetrengendes integritet og 
autonomi, og SRF vil i 2019 vurdere 
behovet for særskilte retningslinjer på 
vergemålsfeltet. 

SRF har satt fokus på saksbehandlers 
samtale med den vergetrengende. 
Dette har ført til en økning i gjennom-
førte sam taler gjennom året, fra 32 % i 
første tertial til 47 % i tredje tertial. 

Fylkesmannen skal tilby 
en samtale. Samtale er 
frivillig for den som 
trenger verge.  

Samtale ved  
opprettelse  
av vergemål

+15 %
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VERGEMÅL MED FRATAKELSE AV 
RETTSLIG HANDLEEVNE

Alle mennesker over 18 år har i 
utgangspunktet full rettslig handleevne. 
De er myndige. Dette betyr at de kan 
bestemme over seg selv, sin økonomi 
og forplikte seg ved rettslig bindende 
handlinger. Vergemål med fratakelse 
av rettslig handleevne betyr at disse 
rettighetene begrenses. Til forskjell 
fra frivillig vergemål, kan fratakelse 
av rettslig handleevne skje mot 
personens vilje. Det er domstolen 
som kan beslutte fratakelse av rettslig 
handleevne. 

Fratakelse av rettslig handleevne skal 
bare gjøres der det er nødvendig, og 
ofte vil det være nok å frata rettslig 
handleevne på noen avgrensede 
 områder.9 En fratakelse er særlig 
 aktuelt for personer som tar øko-
nomiske eller rettslige valg som er 
skadelige for seg selv. Eksempler kan 
være personer som tar opp stor gjeld 
uten å forstå hva det innebærer, eller 

som risikerer å bli utnyttet av andre. 
Et annet eksempel kan være de som 
motsetter seg å søke om tjenester eller 
ytelser de har behov for. 

Ved utløpet av 2018 er det registrert 
totalt 224 personer som er fratatt sin 
rettslig handleevne, og 72 av disse 
er fratatt sin rettslige handleevne 
 midlertidig. 

Siden innføringen av den nye verge-
målsloven har Høyesterett behandlet 
to saker om fratakelse av rettslig 
handleevne, hvorav en i 2017.10  Den 
ene av disse gjaldt fratakelse av rettslig 
handleevne i økonomiske forhold, 
mens den andre tok opp grensen 
mellom hva som er personlige forhold 
og hva som er økonomiske forhold.

Fratakelse av rettslig handleevne  
og menneskerettighetene  
Det er reist spørsmål om fratakelse 

av rettslig handleevne er i strid 
med CRPD11, Den europeiske 
menneske rettskonvensjon (EMK) 
og Grunnlovens bestemmelser om 
menneskerettigheter. Høyesterett ga i 
desember 2016 uttrykk for at reglene 
om fratakelse av rettslig handleevne er 
i tråd med Grunnloven § 102 og EMK 
artikkel 8.

Retten til selvbestemmelse er et 
sentralt menneskerettslig prinsipp, som 
kommer til uttrykk i CRPD artikkel 12. 
Norge avga ved tiltredelsen av CRPD 
en tolkingserklæring, hvor det ble lagt 
til grunn at CRPD artikkel 12 ikke forbyr 
individtilpasset fratakelse av rettslig 
handleevne. Siden denne forståelsen er 
vedtatt av Stortinget, uttalte Høyeste
rett at den må gjelde selv om den skulle 
bryte med CRPDs bestemmelser. 

CRPD

• FNs konvensjon om rettigheter til 
 personer med nedsatt  funksjonsevne.

• Konvensjonen skal bidra til å  motvirke 
diskriminering på grunn av nedsatt 
funksjonsevne. 

• Den skal sikre respekt for de  gjeldende 
sivile, politiske, øko nomiske, sosiale 
og kulturelle rettighetene til mennesker 
med nedsatt funksjonsevne.

• Norge undertegnet konvensjonen i 2007, 
og forpliktet seg til konven sjonen i 2013.

9 Se for eksempel Borgarting lagmannsretts avgjørelse av 17. november 2017
10 Se Høyesteretts dom av 20. desember 2016 omtalt i Nytt i privatretten 2017 – 1 og Høyesteretts dom av 6.  februar 2017 omtalt i Nytt i privatretten 2017  2
11 Prop. 106 S (2011–2012)  Samtykke til ratifikasjon av FNkonvensjonen av 13. desember 2006 om rettighetene til  mennesker med nedsatt funksjonsevne  
 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop106s20112012/id681280/sec11 

TILSYN

SRF har i 2018 styrket og systemati-
sert arbeidet med tilsyn. To nye 
veiledere ble utarbeidet ved årsskiftet 
2017/2018:

• SRFs tilsyn med fylkesmennene 
som lokal vergemålsmyndighet,  
strategi og veileder

• Fylkesmannens tilsyn med opp-
nevnte verger

Tilsynsarbeidet som er utført i 2018 er 
basert på disse veilederne.

Tilsynet med fylkesmennene skal i 
særlig grad rettes inn mot en kontroll 
av at oppgavene utføres i samsvar med 
lov og forskrift. På denne måten skal 
tilsynet sikre enhetlig praksis, som igjen 
skaper rettsikkerhet og rettslikhet. SRF 
fører også tilsyn med at det er etablert 
systemer og rutiner som sikrer en 
forsvarlig forvaltning av de finansielle 
eiendelene som forvaltes av fylkes-

mannen, og at eventuelle økonomiske 
misligheter forebygges og avdekkes.

Tilsyn med fylkesmennene  
– midlertidige vedtak om fratakelse 
av rettslig handleevne
SRF har undersøkt embetenes saks-
behandlingstid for saker hvor det fattes 
midlertidige vedtak om fratakelse av 
rettslig handleevne. Dette er svært 
inngripende vedtak for de det gjelder. 
Vedtakene skal derfor straks etter de er 
fattet sendes tingretten for domstols-
behandling. Hensynet til rettsikkerheten 
til de vedtakene gjelder, tilsier at de 
midlertidige vedtakene som fattes 
av forvaltningen har kortest mulig 
varighet. SRF har undersøkt alle midler-
tidige vedtak om fratakelse av rettslig 
handleevne fra 1. juli 2013 til 1. august 
2018. Funnene viser at det i flere 
tilfeller tar for lang tid fra fylkesmannen 
fatter vedtak til saken oversendes 
retten. Det er ulikheter mellom embet-

ene, slik at noen embeter er raskere til 
å sende vedtakene til retten enn andre. 
Videre er det ulikheter når det gjelder 
i hvilken grad fylkesmannen bruker 
muligheten til å fatte midlertidig vedtak 
om fratakelse av rettslig handleevne.

Tilsyn med fylkesmennene – vedtak 
om opprettelse av frivillige vergemål 
SRF har undersøkt kvaliteten på 
saksbehandlingen og innholdet i 
vedtak om opprettelse av vergemål 
uten fratakelse av rettslig handleevne. 
Det ble tatt stikk prøver av saker fra 
tre embeter som rapporterte om 
utfordringer  knyttet til måloppnåelse, 
ressurssituasjon eller annet (gruppe 
1), og tilsvarende fra tre embeter som 
ikke rapporterte om slike utfordringer 
(gruppe 2). SRF undersøkte blant annet 
om sakene var tilstrekkelig opplyste, 
og om prinsippene om frivillighet og 
individtilpasning var ivaretatt. SRF fant 
i hovedsak at embetene hadde bygget 
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Regnskapsplikt og kontroll med 
vergekonto
Vergens regnskapsplikt innebærer at 
vergen årlig skal sende fylkesmannen:

1. detaljerte månedlige kontoutskrifter 
fra vergekontoen

2. vergehaverens skattemelding med 
tilhørende årsoppgaver

3. fullstendighetserklæring som blant 
annet bekrefter at regnskapsplikten 
er oppfylt 

Fylkesmannen skal følge opp at alle 
verger med regnskapsplikt leverer 
 komplett vergeregnskap. I tillegg 
foretar SRF et uttrekk av vergeregnskap 
som fylkesmennene skal kontrollere 
i detalj. Fylkesmannen skal også 
kontrollere vergeregnskap basert på 
egen risikovurdering.  

Målet med finansielt tilsyn er å 
forhindre at vergehavernes midler blir 
misbrukt av andre. SRF har etablert en 

nasjonal standard for fylkesmennenes 
tilsyn med vergeregnskapene. Dette 
har ført til en likere praksis enn den 
overformynderiene hadde seg imellom.
 
Vergemålsforvaltningen har avtale med 
en ekstern revisor (EY) som skal kon-
trollere at fylkesmannens internrevisjon 
og kontroll av vergeregnskapene er i 
samsvar med gjeldende lovverk og in-
strukser. Rapportene fra EY viser at det 
har vært en tydelig kvalitetsforbedring 

VERGEHAVEREN

Kapitalkonto Vergekonto Brukskonto

• Midler over 2G 
• Fylkesmannen disponerer, bruk 

må godkjennes av fylkesmannen
• Bokføres i et regnskapsprogram
• Plassering i kvalifiserte banker

• Midler inntil 2G
• Verge disponerer i tråd med 

vergehavers ønsker og vilje
• Vergehavers løpende utgifter  

og inntekter
• Vergen har regnskapsplikt

• Vergehaver disponerer fritt
• Verge har ikke disposisjonsrett
• Ikke regnskapsplikt

FORSVARLIG
ØKONOMIFORVALTNING 

Vergehaverens økonomiske midler skal forvaltes på en god måte. Midler fordeles i hoved
sak på tre kontotyper, og ulike kontrollmekanismer skal bidra til å trygge forvaltningen.

på de dokumentene og kildene det 
fremgår av loven at de skal bygge på. 
Dokumentasjonen ga likevel for lite 
informasjon om personens hjelpe-
behov og ønsker om bistand. Dette 
gjorde det vanskelig å individtilpasse 
vergemålene. SRF fant at det i sakene 
fra gruppe 2 ble gjennomført flere 
samtaler enn i gruppe 1. Vergemålene 
som ble undersøkt fra gruppe 2 
var også mer begrenset i omfang. 
Vergemålene gjaldt for eksempel kun 

på det økonomiske området eller for 
mer spesifikke forhold. SRF fant ikke 
eksempler på at kravet til skriftlig 
 samtykke var brutt, eller at vergemål 
hadde blitt opprettet mot personens 
vilje.

Funnene fra tilsynene vil bli opp-
summert i to rapporter. Disse vil kunne 
brukes til lærings- og videreutviklings-
formål og i styringsdialogen med 
embetene. SRF vil fortsette arbeidet 

med strukturerte tilsyn med fylkes-
mannen i 2019. 

Som nevnt utga SRF i 2018 en 
veileder om hvordan fylkes mannen 
kan gjennom føre tilsyn med verger. 
Veilederen omfatter både vergers 
oppfølging av det personlige og det 
økonomiske området. Tiltakene har ført 
til at mange embeter har iverksatt tilsyn 
med hvordan vergene følger opp verge-
haverne på det personlige området.
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i fylkesmennenes internkontroll siden 
oppstart av reformen, og rapporten 
fra 2018 konkluderte med de beste 
resultatene siden reformstart. 

SRF vil videreutvikle og styrke 
kontrollen med vergeregnskapene. 
For vergeregnskap 2018 økes det 
sentrale uttrekket av vergeregnskap 
som  fylkesmannen skal kontrollere fra 
15 % til 20 %. I tillegg gjøres deler av 
uttrekket risikobasert. 

Ordningen med kapitalkonto
Når vergehaveren har finansielle 
eiendeler over 2G12, forvaltes disse 
av fylkesmannen. Kontoene forvaltes 
gjennom en bankmodell hvor 43 banker 
inngår. Modellens formål er å:

• Sikre like muligheter for plassering av 
midler– uavhengig av hvor man bor.

• Oppnå størst mulig sikkerhet for 
midlene gjennom utnyttelse av 
innskuddsgarantiordningen.13 

• Sikre en økonomisk nøytral ordning 
når det gjelder avkastning, som betyr 
at vergehaveren verken skal tape eller 
ha vesentlig vinning ved at midlene 
forvaltes gjennom  ordningen.

• Sikre en profesjonell og kostnads-
effektiv forvaltning.

Midler som fylkesmannen disponerer 
på vegne av vergehaveren, skal 
plasseres på individuelle kontoer. I 
samråd med vergehaverne velger 
vergene blant de kvalifiserte bankene 
og de fastsatte plasseringsalternativer. 
Hvilke plasseringsalternativer vergen 
kan velge blant, og renten på kontoene, 
publiseres på vergemal.no. Hvis vergen 
ikke velger innen fristene, plasserer 
fylkesmannen midlene på det produktet 
som gir best rente.

Det er omlag 21 milliarder kroner til 
forvaltning, fordelt på omtrent 31 000 
kontoer. Etter reformstart har det 
generelle rentenivået vært fallende, 
noe som også har hatt innvirkning på 
vergehavernes midler. Høsten 2018 har 
det vært en svak økning i rentenivået.

Erfaringene så langt viser at mål-
settingene som ble satt for modellen 
er godt ivaretatt. Det er ikke avdekket 
mislighold av midlene som forvaltes av 
fylkesmannen og som er sikret gjen-
nom plassering på kapitalkontoene. 

Fra og med 2017 er utvalgte transak-
sjoner på kapitalkontoene kontrollert 
av ekstern revisor. Resultatet av disse 
kontrollene viste at embetene hadde 
gode rutiner knyttet til oppfølging av 
kapitalkontoene. 

Selv om bankmodellen oppleves trygg, 
og tilfredsstiller målsetningene for 
ordningen, mottar SRF ønsker om 
endringer. Noen vergehavere og verger 
ønsker blant annet mer fleksibilitet i 
valg av bank og spareprodukter. Det er 
også ønsker fra enkelte om å plassere 
midlene i aksjer, fond eller andre verdi-
papirer eller investere i fast eiendom. 
Enkelte fylkesmenn ønsker en mer 
fleksibel og effektiv bankmodell.

SRF har høsten 2018 utviklet en 
løsning som gjør det mulig for bankene 
selv å gå inn på vergemal.no for å 
gjøre endringer i vilkårene på godkjente 
plasseringsalternativer. Løsningen tas i 
bruk i begynnelsen av 2019.

I 2019 skal SRF åpne for en ny kvalifi
seringsrunde som vil gi flere banker 
mulighet til å være med i ordningen. 
SRF ser også på mulighetene for å tilby 

nye spareprodukter innenfor gjeldende 
regelverk. 

Justis- og  beredskapsdepartementet 
har fått et anmodningsvedtak 

fra Stortinget der «Stortinget ber 
 regjeringen vurdere vergemålsordning-
en og foreslå andre måter å forvalte 
midlene under ordningen på som kan gi 
en avkastning som bidrar til å opp-

rettholde pengeverdien.». SRF avventer 
departementets behandling av dette 
anmodningsvedtaket før en eventuell 
videre evaluering av ordningen.

Oversikten viser beste, flytende rente 
per år. «Produkt 1» er flytende rente 
uten  binding. Over 90 % av midlene 
på  kapitalkontoene er plassert i dette 
produktet. 

Flytende rente 
uten binding

Riksrevisjonen har undersøkt hvordan 
vergemålsreformen ble satt i verk, 
og la frem sin rapport 27. februar 
2018.  Undersøkelsen satte søkelys 
på perioden fra loven trådte i kraft.14 
Hensikten var å vurdere reformen 
opp mot målene om økt rettslikhet 
og rettssikkerhet, og se på årsakene 
til eventuelle mangler. Riksrevisjonen 
anbefalte i rapporten at Justis- og 
beredskapsdepartementet

• tar initiativ til at SRF utvikler 
nasjonale retningslinjer på sentrale 
områder innenfor vergemål, blant 

annet retningslinjer for samtykke-
kompetanse og individtilpasning.

• sørger for at SRF får på plass et 
 systematisk tilsyn med fylkes-
mannen på vergemålsområdet.

• ber SRF sørge for at fylkesmannen 
dokumenterer vurderingene som 
ligger til grunn for individtilpassing, 
slik at mandatene for vergeopp-
dragene ikke blir mer omfattende 
enn nødvendig.

• i samarbeid med SRF vurderer 
hvordan fylkesmannen kan forbedre 
tilsynet av vergeoppdrag og kontroll 
av vergeregnskapene.

SRF hadde gjennomført tiltak på noen 
av anbefalingene før rapporten ble 
overlevert Stortinget. I 2018 fortsatte 
SRF arbeidet med tiltak som møter 
de fire anbefalingene, og med noen 
av tiltakene som går frem i de øvrige 
kapitlene i denne årsmeldingen.

RIKSREVISJONENS RAPPORT OM OPPSTART  
AV VERGEMÅLSREFORMEN

12 G = Grunnbeløpet. Grunnbeløpet per 1. mai 2018 er 96 883 kroner, så 2G er 193 766 kroner.
13 Norske banker er medlemmer av den norske innskuddsgarantiordningen i Bankenes sikringsfond. Dette innebærer at innskudd på inntil to millioner kroner,  
 inklusive opptjente renter, per person per bank er sikret. Grensen på to millioner kroner gjelder selv om du har flere kontoer i samme bank. 

14 Rapport: «Undersøking av korleis verjemålsreforma er sett i verk – Dokument 3:6 (2017–2018)», utgitt 27. februar 2018.  
 https://www.riksrevisjonen.no/rapportermappe/no20172018/korleisverjemalsreformaersettiverk/  
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UTVALGTE 
RETTSAVKLARINGER

Uttalelse fra 
 Sivilombudsmannen15

En avgjørelse om å bli tatt 
ut av liste over verger og 
 representanter er ikke et 
enkeltvedtak

Som ledd i oppgaven med å skaffe 
egnede representanter og verger til 
enslige mindreårige asylsøkere, har 
fylkesmannen lister over personer 
som kan benyttes. Ombudsmannen 
vurderte om det å bli strøket fra listen 
er å anse som et enkeltvedtak som 
kan påklages. I sin uttalelse kom 
ombudsmannen frem til at det å ta 
personer ut av slike lister ikke kan 
anses som et enkeltvedtak. 

Kjennelse fra Oslo  
Tingrett16

Vergen har myndighet til å 
foreta rettslige disposisjoner

Saken gjaldt krav om utdeling av 
arveforskudd. Vergehaveren hadde 
tre sønner og satt i uskiftet bo. I 2014 
hadde hun gitt arveforskudd til den 
ene sønnen. En av de andre sønnene 
ble senere hennes verge. Den tredje 
sønnen krevde at fylkesmannen skulle 

utbetale en andel fra boet, tilsvarende 
det den ene sønnen hadde fått. Retten 
avviste saken på grunn av manglende 
rettslig interesse. Retten mente det 
var klart at fylkesmannen ikke er gitt 
kompetanse til å dele ut arveforskudd. 
Selv om det er fylkesmannen som 
forvalter midlene, er det vergen som 
har myndighet til å foreta rettslige 
handlinger. Det innebærer blant annet 
å råde over vergehaverens midler. Krav 
om arveforskudd skal derfor rettes 
mot gjenlevende ektefelle, representert 
ved vergen. Kjennelsen er påanket.

Dom fra Borgarting 
 lagmannsrett17

Ordinære vergemål er frivillige

Saken gjaldt krav om opphevelse av et 
vergemål fordi personen ikke ønsket 
vergemålet. Lagmannsretten kom til at 
personen tilfredsstilte vilkårene for å 
få opprettet vergemål, og hadde derfor 
rett til hjelp fra det offentlige for å 
ivareta sine interesser. Dommen viser 
både til lovavdelingens tolkingsut
talelse og til Sivilombudsmannens syn. 
Etter en samlet vurdering kom retten til 
at vergemål uten fratakelse av rettslig 
handleevne ikke kan opprettes i strid 
med noens uttrykte vilje.

Dom fra Hålogaland 
 lagmannsrett18

Om samarbeid med hjelpe-
apparatet og pårørende og 
vergers roller 

Saken gjaldt vedtak om å frata moren 
til en voksen person med psykisk 
utviklingshemming vergeoppdraget. 
Det hadde vært en langvarig konflikt 
mellom moren til vergehaveren og 
hjelpeapparatet. Moren hadde hatt 
rolle som både pårørende og verge, og 
mye av konflikten handlet om morens 
involvering som pårørende. Retten 
gikk igjennom forskjellene i rollene. 
Det å være verge er et offentlig verv 
som det følger plikter med. Vergen 
skal blant annet søke å oppnå den 
bistand vergehaveren har behov for. 
Løpende kontakt med personalet i en 
omsorgsbolig er ofte viktig for å oppnå 
dette. Økonomistyring er en viktig del 
av vergens plikter, men også det å 
sørge for at den enkelte har rett til å 
bestemme selv så langt personen er i 
stand til det. Mens en verge har plikter, 
har en pårørende rettigheter. Retten 
mente det både er saklig og relevant å 
legge vekt på det manglende samarbeid 
som hadde vært, og på fordelen ved å 
skille rollene som pårørende og verge. 
Retten kom frem til at vedtaket om 
fratakelse av vergeoppdraget var gyldig.

SRF har det siste året prioritert 
kontinuerlig forbedringsarbeid på 
vergemålsfeltet, og er i gang med flere 
større utviklingsoppgaver. 

Samtalemetodikken
SRF opprettet i august 2018 et prosjekt 
for å utvikle en metodikk for samtaler 
med personer som har eller trenger 
verge. Samtalen er viktig for å sikre 
frivillighet, individtilpasning og beslut-
ningstøtte.

Prosjektet skal utarbeide verktøy som 
ansatte i vergemålsforvaltningen kan 
bruke for å kommunisere bedre med 
personer som trenger eller har verge. 
Videre er det et formål at embetene 
blir bedre på å lære opp verger i 
kommunikasjon med personen de er 
verge for, slik at vergene kan gi bedre 
beslutningsstøtte. Hovedformålet er 
å få pålitelig informasjon for å ivareta 
den enkeltes selvbestemmelsesrett, og 
å kunne gi et individtilpasset vergemål.

Lærings- og samarbeidspartnere
Prosjektet har knyttet til seg lærings-
partnere fra blant annet Kripos, 
Høgskolen Vestlandet (vernepleie), 
psykologer og eksperter på personer 
med psykisk utviklingshemming, 
 demens og spilleavhengighet. Pro-
sjektet har samarbeidet med flere 
vergeorganisasjoner, og deltatt på 
 samlinger for faste verger rundt om 
i landet. Fylkesmennene har vært 
involvert som referansegruppe i 
utviklingen av metoden. 

Verktøyene
Med den andre for øye
«En strukturert, formålsstyrt samtale
metodikk for å forstå den andres reelle 
vilje og gjennom dette støtte personen i 
å ta gode beslutninger for eget liv.» 

Metoden FOR ØYE er den grunn-
leggende metoden som skal kunne 
benyttes både av fylkesmannens 
saksbehandlere og av vergene. 
Fylkes mannen skal ha en strukturert 
tilnærming i sin samtale med  personen 

«Metodikken skal 
tas i bruk i 2019, 
og opplæring av 

saks behandlere og 
 verger vil være en 

viktig satsing for 
å legge til rette for 
selvbestemmelse 

for den som trenger 
verge.»

UTVIKLINGSTILTAK

15 Sak 2017/1239  
16 Kjennelse avsagt 21. september 2018. Saksnummer 18055286TVIOTIR/07  
17 Dom avsagt 30. oktober 2018. Saksnummer 18064831 ASD BORG/01
18 Dom avsagt 12. desember 2018. Saksnummer 18084396ASD HALO
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grunn leggende innføring i helsefaglige 
spørsmål for å gjøre saksbehandlere 
og verger bedre rustet for samtalene. 

Metodikken skal tas i bruk i 2019, og 
opplæring av saksbehandlere og verger 
vil være en viktig satsing for å legge til 
rette for selvbestemmelse for den som 
trenger verge. 

Fremtidsfullmakt
Fremtidsfullmakt er et privatrettslig 
alternativ til vergemål. Fullmakten gir 
en mulighet til å bestemme hvem som 
skal ivareta økonomi eller personlige 
interesser i fremtiden, når man ikke 
lenger er i stand til å gjøre det selv.

Hovedformålet bak ordningen er å 
sikre den enkeltes rett til å treffe valg 
av betydning for sitt eget liv. Bruk av 
fremtidsfullmakter vil også kunne spare 

samfunnet for ressurser, fordi det på 
sikt vil kunne føre til færre ordinære 
vergemål. 

SRF er opptatt av at fremtidsfullmakter 
skal kunne tas i bruk på en effektiv og 
trygg måte. Videre ønsker SRF at slike 
fullmakter er et alternativ til vergemål 
som oppleves lett tilgjengelig, og som 
folk flest kan ha god nytte av. Ordning
en er privatrettslig, og det ikke er et krav 
i vergemålsloven om at fylkesmannen 
skal stadfeste at fullmakten har trådt 
i kraft. Dette gjør at SRF ikke har 
en  registrert oversikt over hvordan 
ordningen praktiseres. Inntrykket er at 
ordningen foreløpig ikke er så kjent. 

Som et ledd i arbeidet med å lage en 
plan for økt bruk av fremtidsfullmakter, 
har SRF satt i gang et forsknings-
prosjekt der forskere ved Høgskolen i 
Innlandet og Universitetet i Bergen er 

som trenger verge. I samtalen skal 
fylkesmannen klare å fange opp 
om personen av egen vilje ønsker 
verge, eller om det er motstand mot 
vergemål. Videre skal fylkesmannen 
fange opp personens reelle behov og 
virkelighetsforståelse. For vergene 
handler det om å ha en strukturert 
tilnærming for å kunne utøve god og 
riktig beslutningsstøtte. 

Metodens struktur består av seks 
arbeidsprosesser: 

• FORBEREDE – å vite mest mulig før 
samtalen

• FORNEMME – å nærme seg den 
andre

• FORKLARE – å få den andre til å 
forstå hva man skal snakke om og 
hvorfor 

• Spørre og lytte til den andres 
FORTELLING

• FORDYPE – å gå inn i kjernen av det 
som er vanskelig å snakke om 

• Avslutte med å FORANKRE ved 
å lage avtaler og dokumentere 
samtalen skriftlig  

Verktøy for beslutningsstøtte, vergens 
selvrefleksjon og telefonsamtaler
Prosjektet har utviklet et skjema for 
beslutningstøtte som vergene kan 
benytte i samtalene med vergehaverne. 
Skjemaet er laget slik at vergene kan 
forstå hva som er viktig å snakke om 
for å kunne gi god beslutningstøtte. Det 
er også laget et verktøy om hvordan 
vergen og vergehaveren kan snakke 
om konsekvenser av beslutningene 
vergehaveren tar. 

Det er laget et forbedringsverktøy 
for vergens selvrefleksjon, som kan 
hjelpe vergen til å analysere og lære av 
situasjonene som oppstår. 

«Med den andre FOR ØYE – på øret» er 
en spørsmålsrekke for telefonsamtaler. 
Formålet med samtalen er å finne ut 
om en person ønsker verge. Dette skal 
gi fylkesmannens saksbehandler et 
grunnlag for å kunne gå i dybden for å 
finne personens egen vilje og eventu-
elle motstand mot vergemål. «På øret» 
inneholder en rekke hjelpespørsmål 
også innenfor følgende temaer: 
 Problemer, virkelighetsforståelse, 
 impulsive, langsiktige og tidligere 
 ønsker og vilje, påvirkelighet, konse-
kvenser av valg og graden av forståelse. 

Helsehefte
Ofte vil samtalene med den som har 
eller trenger verge være preget av den 
kognitive og psykiske fungeringen 
personen har. Det er derfor viktig å 
ha en forståelse av ulike diagnoser 
og  atferden disse kan medføre. 
Helse heftet er ment å gi en kort, 

Reglene om fremtidsfullmakter 
finnes i kapittel 10 i vergemålsloven. 
Her står det blant annet hvordan 
fullmakten skal utformes, hva som 
skal til for at den er gyldig og når 
fullmakten trer i kraft. 

På https://vimeo.com/259133297 
kan du se hva Fylkesmannen i Troms 
sier om fremtidsfullmakt 

Fremtids
fullmakt

«Metoden «FOR ØYE» 
er den grunnleggende 

metoden som skal 
kunne benyttes både 

av fylkes mannens 
saksbehandlere og av 

vergene.»
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Gjennom 2018 har SRF hatt kontakt 
med ulike interesseorganisasjoner. 
Det har vært avholdt møter, og 
organisasjonene har blitt trukket 
inn som  samarbeidspartnere på 
særskilte temaer. SRF har blant annet 

fått innspill i arbeidet med samtale-
metodikk og vergegodtgjøring. Norsk 
forbund for utviklingshemmede (NFU), 
 Nasjonalforeningen for folkehelsen 
og vergeforeningene Faste verger 
og Profesjonelle vergers interesse-

organisasjon er blant bidragsyterne.  
For å levere gode tjenester til brukerne, 
er SRF opptatt av å videreutvikle 
 samarbeidet med brukerorganisa-
sjonene i 2019.

engasjert. Prosjektet hadde oppstart 
høsten 2018 og vil fullføres våren 2019.
 
Forskerne vil gjennomgå saksdoku-
menter og gjennomføre intervjuer 
med myndigheter og private aktører 
som har erfaring med ordningen. I 
tillegg til å kartlegge dagens ordning, 
skal forskerne gi en vurdering av om 
 ordningen fungerer hensiktsmessig. De 
skal komme med forbedringstiltak, blant 
annet eventuelle forslag til regelendring-
er og muligheter for digitalisering. 

Digitalisering
Samfunnsutviklingen stiller krav til 
økt digitalisering og effektivisering. 
Regjeringens avbyråkratiseringsreform 
og den digitale agendaen19 gir viktige 
føringer. I tillegg er Direktoratet for for-
valtning og ikt (Difi) en sentral pådriver 
for økt digitalisering i offentlig sektor. 

SRF har som mål å levere bedre og mer 
effektive tjenester til brukerne gjennom 
økt digitalisering. I 2018 har vi anskaffet 
en ny forvaltningsleverandør som skal 
sørge for forvaltning og videreutvikling 
av saksbehandlings systemet (Vera). 
Leverandøren skal være en strategisk 
partner som skal bidra til å finne nye løs-
ninger og tilnærminger til digitalisering. 

SRF deltar i et samarbeidsprosjekt på 
tvers av sektorer for å lage en felles 
informasjonsplattform for fullmakter. 
Plattformen skal gi digital informasjon 
om fullmaktenes gyldighet, innhold og 
omfang. Dette vil effektivisere vergens 
arbeid, og gi vergen bedre tid til å 
ivareta vergehaverens interesser. SRF 
mener at en overgang fra papirfull-
makter til et digitalt fullmaktsregister vil 
styrke rettsikkerheten. I et slikt register 
vil det fremgå entydig og oppdatert 
 informasjon om hvem som har full-

makt til å representere vergehaveren.

SRF har i 2018 jobbet med å utvikle 
en ny portalløsning for vergene. Det er 
planlagt at denne settes i drift i 2019. 
Ny portal vil være utgangspunktet for 
utvikling av nye tjenester som vil gi 
bedre brukervennlighet for vergene.

Vera er et viktig verktøy i fylkesman-
nens arbeid med å føre tilsyn med 
vergene. SRF har derfor i 2018 fått 
nye funksjoner for å dokumentere 
pågående og gjennomførte tilsyn. Det 
er også utviklet bedre løsninger for å 
registrere og dokumentere samtaler 
ved opprettelse av vergemål.

Saksbehandlingssystemet Vera var 
 stabilt gjennom 2018, med en oppetid 
på over 99 %. Det ble i 2018 gjennom-
ført flere enkelttiltak for å forbedre 
ytelse og stabilitet.

BRUKERORIENTERING 

19 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.st.2720152016/id2483795/ 

«SRF har som mål å levere bedre og 
mer effektive tjenester til brukerne 

gjennom økt digitalisering.»

STATISTIKK
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ANTALL LØPENDE SAKER 
PER 31.12.2018 ETTER SAKSTYPE

VEDTAK I 
KLAGESAKER 
2018

VEDTAK I 
KLAGESAKER 
2018/
SAKSTYPER

Enslig 
mindreårig 

asylsøker Mindreårig
Mindreårig 
midlertidig Voksen

Voksen 
midlertidig Totalt

FMAV 117 1 097 203 2 679 40 4 136

FMBU 31 759 321 1 825 9 2 945

FMFI 3 203 57 823 13 1 099

FMHE 97 541 189 1 904 19 2 750

FMHO 36 1 552 598 3 822 15 6 023

FMMR 86 869 384 2 343 3 3 685

FMNO 12 881 433 2 774 2 4 102

FMOA 243 3 757 1 209 8 004 72 13 285

FMOP 79 738 226 1 667 19 2 729

FMOS 13 773 215 2 966 2 3 969

FMRO 8 1 344 566 2 642 11 4 571

FMSF 14 304 120 1 045 17 1 500

FMTE 17 641 70 1 824 8 2 560

FMTL 28 1 260 509 3 996 13 5 806

FMTR 26 479 75 1 354 6 1 940

FMVE 14 818 316 2 181 28 3 357

Totalsum 824 16 016 5 491 41 849 277 64 457

Omgjort
6 %

Avvist
4 %

Opphevet
15 %

Stadfestet
75 %

Opprettelse
17 %

Annet
6 %

Arv og 
gave
11 %

Kjøp og salg 
av eiendom 

3 %

Bruk av 
kapital 5 %

Innsynsklager
10 %

Fratakelse               
av verge- og             

representasjons-          
oppdrag +      
oppnevning   

20 %

Vergegodtgjøring 
28 %
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FORVALTNING AV BANKMIDLER PER SAKSTYPE

ANTALL VERGEOPPDRAG PER VERGE

Sakstype Antall konti Andel konti Sum midler (NOK) Andel midler

Annen forvaltning 886 2,8 % 366 921 013 1,8 %

Enkeltstående vedtak mindreårig 7 0,0 % 7 262 733 0,0 %

Enslig mindreårig asylsøker 1 0,0 % 20 487 0,0 %

Mindreårig 11127 35,1 % 5 817 163 492 28,0 %

Mindreårig – midlertidig 362 1,1 % 130 408 420 0,6 %

Uspesifisert sak 19 0,1 % 15 539 287 0,1 %

Voksen 19247 60,7 % 14 381 030 842 69,3 %

Voksen – midlertidig 44 0,1 % 35 146 627 0,2 %

Sum 31693 100,0 % 20 753 492 901 100,0 %

En digital versjon av denne 
 rapporten finnes på

vergemal.no > publikasjoner

1 v.oppdrag

2–5 v.oppdrag 

6–10 v.oppdrag 

11–20 v.oppdrag 

21–100 v.oppdrag 

over 100 v.oppdrag

Totalt44 673 verger

38 137 verger

5 540 verger

406 verger

282 verger

291 verger

17 verger
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STATENS SIVILRETTSFORVALTNING

Postboks 2105 Vika

Telefon: 22 99 13 25

E-post: post@sivilrett.no

www.sivilrett.no
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