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Høring - endringer i vergemålsloven - taushetsplikt og digitale vergefullmakter 
 
 
Vi viser til høringsnotat av 19.01.2022 om endringer i vergemålsloven – taushetsplikt og digitale vergefullmakter. 
Brønnøysundregistrene er registerfører for flere registre som skal underrettes om vedtak etter vergemålsloven, 
jf. vergemålsloven § 77. På bakgrunn av dette ønsker vi å kommentere de foreslåtte endringene.   
 
Departementet foreslår at informasjon om at en person har fått oppnevnt verge, og om hvem vergen er, unntas 
fra taushetsplikt. Samtidig foreslås det at rammene for vergeoppdraget som utgangspunkt bare kan gjøres kjent 
for dem som har hjemmel i lov til å motta slike opplysninger. Forslaget innebærer endringer i vergemålsloven §§ 
46 annet ledd og 65, og omhandler henholdsvis vergens og vergemålsmyndighetens taushetsplikt.   
 
Brønnøysundregistrene er positive til at opplysninger om at en person har fått oppnevnt verge, og om hvem 
vergen er, unntas fra taushetsplikt. Dette er opplysninger som er tilgjengelige hos oss.  
 
Etter vergemålsloven § 77 skal dom om fratakelse av den rettslige handleevnen tinglyses eller registreres i 
Løsøreregisteret jf. bokstav a og Enhetsregisteret og Foretaksregisteret dersom personen er innehaver av eller 
ansvarlig deltaker i et foretak som er innført der jf. bokstav c. Stadfestelse av fremtidsfullmakt registreres også 
jf. vergemålsloven §§ 84 fjerde ledd jf. 77. Etter denne bestemmelsen tinglyser og registrerer vi opplysninger om 
hvem som er vergetrengende, hvem som er verge, samt et kort sammendrag av omfanget av vergemålet, 
herunder om vergemålet gjelder økonomiske og/eller personlige forhold.  
 
Virkningen av at dom/stadfestelse tinglyses eller registreres er at opplysningene blir offentlig tilgjengelig, og 
hensikten er å sikre notoritet og publisitet. Brønnøysundregistrene har ikke hjemmel for å unnta disse 
opplysningene fra offentlighet.   
 
Når det gjelder omfanget av vergemålet forstår vi forslaget slik at det er foreslått å i utgangspunktet gjøre denne 
informasjonen taushetsbelagt i sin helhet, herunder om vergemålet gjelder personlige og/eller økonomiske 
forhold. På bakgrunn av tinglysing eller registrering etter § 77 anser vi det som en viktig opplysning at 
vergemålet er begrenset til å gjelde visse forhold.   
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Brønnøysundregistrene kan ikke se at forholdet til vergemålsloven § 77 er drøftet i Departementets forslag, og 
vi oppfatter det slik at forslaget ikke medfører noen endringer når det gjelder tinglysing eller registrering i 
Løsøreregisteret, Enhetsregisteret og Foretaksregisteret. Dersom forslaget likevel er ment å få betydning for 
tinglysing og registrering etter vergemålsloven § 77, så bør dette etter vår oppfatning utredes nærmere. I så 
tilfelle ber vi om at Brønnøysundregistrene blir involvert, da dette vil medføre konsekvenser for våre 
registertjenester.  
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