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Sivilavdelingen 
Dato: 27. oktober 2017 
Saksnr.: 17/4693 
Høringsfrist: 27. januar 2018  

 

FORSLAG TIL ENDRING I VERGEMÅLSFORSKRIFTEN § 26 –
HEVING AV BELØPSGRENSEN FOR NÅR FYLKESMANNEN SKAL 
FORVALTE MIDLER TILHØRENDE PERSONER MED VERGE  

 

1. Innledning 
 

Etter gjeldende vergemålslov §§ 48 og 49 skal fylkesmannen forvalte 
finansielle eiendeler som eies av personer under vergemål, dersom 
eiendelene utgjør et beløp som overstiger en grense fastsatt i forskrift. 

Grensen er i dag to ganger grunnbeløpet i folketrygden, og departementet 
har mottatt flere henvendelser om heving av grensen. Vi finner det derfor 
riktig å sende et forslag om endring på høring. Hovedformålet med forslaget 
er å legge til rette for at foreldre kan spare mer til egne barn uten at midlene 
skal forvaltes av fylkesmannen.   

 

2. Bakgrunn og utgangspunkt 
 

Vergemålsloven skal sikre at interessene til mindreårige og de voksne som 
ikke kan handle på egen hånd, likevel blir ivaretatt – og at dette skjer med 
respekt for den enkelte persons verdighet og integritet. Personene med 
verge skal ha rettssikkerhet for seg og sine verdier. Det skal gjelde et minste 
middels prinsipp, ved at vergemålet ikke skal gjøres mer omfattende enn 
nødvendig. Vergemålet skal begrenses til de områder hvor vedkommende 
har behov for bistand.  

En viktig del av bistanden dreier seg om en forsvarlig økonomiforvaltning 
for dem som ikke har forutsetninger for selv å forvalte sine midler. Reglene 
om at fylkesmannen som lokal vergemålsmyndighet skal forvalte finansielle 
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eiendeler som eies av personer med verge, er begrunnet i ønsket om å bidra 
til en slik trygg og god forvaltning.  

 

3. Gjeldende rett 
 

3.1 Hovedregelen er at fylkesmannen forvalter finansielle eiendeler 

Finansielle eiendeler som eies av personer under vergemål, forvaltes av 
fylkesmannen, hvis ikke annet følger av lov eller annen gyldig bestemmelse, 
jf. vergemålsloven § 48 første ledd. 

Med finansielle eiendeler menes penger, bankinnskudd, andre pengekrav, 
andeler i selskap med begrenset ansvar, livspoliser og finansielle 
instrumenter, jf. vergemålsloven § 48 tredje ledd.  

Med «personer under vergemål» menes personer under 18 år, og personer 
som har fylt 18 år og som det er vedtatt vergemål for etter vergemålsloven 
kapittel 4.  

For personer over 18 år som det er vedtatt vergemål for, men som ikke er 
fratatt den rettslige handleevnen, forvalter fylkesmannen bare midlene 
dersom vedkommende har samtykket. Samtykke kreves likevel ikke dersom 
personen med verge ikke er i stand til å forstå hva samtykket innebærer. I 
slike tilfeller er det lagt til grunn at det som regel vil være mer betryggende 
for vedkommende at fylkesmannen forvalter midlene, enn at vergen gjør det, 
jf. Ot.prp. nr. 110 (2008-2009) side 115 hvor det heter: 
 
«Hvis den vergetrengende ikke er samtykkekompetent, vil han eller hun normalt 
ikke selv være i stand til å forvalte midlene. Forvaltning hos fylkesmannen synes da 
å være den beste løsningen for den vergetrengende.» 
 
Er ektefellen eller samboeren til den det er opprettet vergemål for, oppnevnt 
som verge, skal de finansielle eiendelene ikke forvaltes av fylkesmannen, 
men av vergen, jf. vergemålsloven § 49 tredje ledd, jf. § 44 tredje punktum.  

De kontante midlene som forvaltes av fylkesmannen, plasseres som 
bankinnskudd på individuelle konti i bank. Statens sivilrettsforvaltning, som 
sentral vergemålsmyndighet, fastsetter hvilke finansinstitusjoner som skal 
benyttes til innskuddsformål. Bare kvalifiserte banker får tilby plassering av 
vergemålsmidler som skal forvaltes av fylkesmannen. Hvilke banker som 
kan benyttes og hvilke vilkår de tilbyr, publiseres på vergemålsportalen, 
www.vergemal.no.  

Det er vergens ansvar å velge mellom de ulike fastsatte bankalternativene, 
se mer om dette nedenfor under overskriften «Vergens oppgaver ved 
forvaltning av finansielle eiendeler». 

 

http://www.vergemal.no/
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3.2 Beløpsgrensen for hva fylkesmannen forvalter 

Utgjør de finansielle eiendelene til en person under vergemål et beløp som 
er lavere enn en grense som fastsettes av Kongen i forskrift, skal eiendelene 
i stedet forvaltes av vergen, jf. vergemålsloven § 49 første ledd første 
punktum. I forskrift 26. oktober 2012 nr. 999 er Kongens myndighet her, 
delegert til Justis- og beredskapsdepartementet. 

Beløpsgrensen er gitt i vergemålsforskriften § 26, som lyder slik:  

«Grensen for når fylkesmannen plikter å forvalte finansielle eiendeler som nevnt i 
vergemålsloven § 48 for personer under vergemål, settes til et beløp lik to ganger 
folketrygdens grunnbeløp (G), beregnet på grunnlag av folketrygdens grunnbeløp 
per 1. januar hvert år.» 

Den 1. januar 2017 var G på 92 576 kroner, slik at grensen i hele 2017 er på 
185 152 kroner. Fra 1. mai 2017 økte G til 93 634 kroner, og grensen i 2018 
vil bli på 187 268 kroner. 

 

3.3 Vergens oppgaver ved forvaltning av finansielle eiendeler 

Vergen disponerer de inntekter personen med verge har, til å dekke 
vedkommendes utgifter. Dette gjelder også inntekter av midler som 
forvaltes av fylkesmannen, jf. vergemålsloven § 37. Se mer nedenfor under 
overskriften «Beslutning om å fravike hovedregelen». 

Som hovedregel forvalter vergen også de finansielle eiendelene 
(formue/kapital) til personen med verge, dersom de utgjør mindre enn 2 G, 
jf. vergemålsloven § 49 første ledd første punktum. Vergen skal sette de 
pengene han forvalter på bankkonto i eierens navn, jf. vergemålsloven § 36 
tredje ledd. Fylkesmannen kan inngå avtale med finansinstitusjonen om hvor 
mye vergen til enhver tid har rett til å heve. Vergen kan etter avtale med 
finansinstitusjonen gis tilgang til alminnelige betalingsinstrumenter knyttet 
til kontoen til personen med verge. 

Visse disposisjoner kan vergen bare foreta med fylkesmannens samtykke. 
Samtykke kreves for eksempel til å erverve livsforsikring betalt av midlene 
til personen med verge og til utlån av midler som tilhører personen med 
verge, til vergen selv eller personer som står vergen nær.  

Når en oppnevnt verge forvalter eiendeler, har vergen regnskapsplikt for 
disse eiendelene hvis de ikke har fått uttrykkelig fritak etter 
vergemålsforskriften § 23. Et komplett vergeregnskap består av en 
fullstendighetserklæring fra vergen, selvangivelsen til personen med verge, alle 
årsoppgaver som vedrører vedkommende, samt kontoutskrifter for alle 
måneder i året for alle kontoer vergen har disposisjonsrett til i vergemålet. 
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Dersom de finansielle eiendelene til personen med verge utgjør 2 G eller 
mer, skal de som hovedregel forvaltes av fylkesmannen. Vergen kan da 
velge hvilke av de fastsatte finansinstitusjonene midlene skal plasseres i 
mens fylkesmannen forvalter dem, og til hvilke fastsatte vilkår innskuddet 
skal plasseres. Dersom vergen innenfor fristen ikke foretar et valg, 
bestemmer fylkesmannen hvordan midlene skal plasseres, jf. forskrift 15. 
februar 2013 nr. 201 (vergemålsforskriften) § 25.  

Vergen står under tilsyn av fylkesmannen og bør rådføre seg med fylkes-
mannen når han eller hun er i tvil eller det gjelder avgjørelser av særlig 
betydning. Dette innebærer ikke at fylkesmannen har instruksjons-
myndighet overfor vergen, og fylkesmannen kan ikke endre vergens 
avgjørelser på områder hvor det ikke er nødvendig med samtykke. 
Fylkesmannen kan frata en oppnevnt verge vervet som verge dersom dette 
vil være til det beste for personen med verge, og skal frata en oppnevnt 
verge vervet dersom hensynet til personen med verge gjør dette nødvendig, 
jf. vergemålsloven § 29 andre ledd.  

 

3.4 Kapitalen kan brukes, også den fylkesmannen forvalter 

Manglende tilgang på midlene som fylkesmannen forvalter, har vært brukt 
som et argument for å ha en høy grense for hva som skal forvaltes av 
fylkesmannen. Departementet gjør derfor oppmerksom på at også midler 
som fylkesmannen forvalter, kan brukes ved behov. 

Vergemålsloven § 37 tredje ledd angir at vergen med fylkesmannens 
samtykke kan bruke av kapitalen, forutsatt at inntektene ikke strekker til for 
å dekke utgiftene. Kravet til samtykke omfatter både om kapitalen kan 
benyttes, og hvor mye av den som kan benyttes. I forarbeidene heter det at 
fylkesmannen i utgangspunktet bør imøtekomme et slikt ønske med mindre 
det må anses å være klart i strid med interessene til den som er under 
vergemål, jf. Ot.prp. nr. 110 (2008-2009) side 193. Et eventuelt avslag kan 
klages inn til Statens sivilrettsforvaltning. 

Det er relativt vanlig at det søkes om bruk av kapital som forvaltes av 
fylkesmannen. Følgende eksempler kan illustrere praksis: 

I VMM-2017-41 (Statens sivilrettsforvaltning (vergemål) - vedtak publisert på 
Lovdata, nr. 41 i 2017) ga Statens sivilrettsforvaltning samtykke til å bruke 
kapital for å legge inn vann og kloakk på en fritidseiendom, som personen 
med verge selv eier. På grunn av alder og helse, kunne hun ikke selv benytte 
eiendommen, men det ble ansett å være i hennes interesse at eiendommen 
ble oppgradert så lenge den er i hennes eie.  

I VMM-2016-35 avslo Statens sivilrettsforvaltning søknad om å bruke 50 000 
kroner av en mindreårigs midler til å dekke utgifter i forbindelse med hans 
konfirmasjon. Det ble imidlertid utbetalt renteinntekter med 15 493 kroner. 
Det ble lagt vekt på at kostnadene til selve konfirmasjonsselskapet i dette 
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tilfellet overstiger hva som kan forventes, sett ut fra de økonomiske 
forholdene til den mindreårige og hans mor. Det ble også vist til barneloven 
§ 66 og uttalt at det også bør kunne forventes at foreldrene bidrar etter evne. 
Det kan ikke forventes at den mindreårige bidrar med midler utover sin 
inntekt før foreldrene bidrar. 

 

3.5 Beslutning om å fravike hovedregelen 

Fylkesmannen kan, når særlige grunner tilsier det, unnlate å ta midler som 
overstiger den fastsatte beløpsgrensen, til forvaltning, jf. vergemålsloven 
§ 49 første ledd annet punktum. I forarbeidene til vergemålsloven heter det i 
Ot.prp. nr.110 (2008-2009) side 202: 

«Som eksempel på at særlige grunner kan medføre at man unnlater å ta midler inn 
til forvaltning, kan nevnes at en mindreårig arver et høyere beløp rett før 
myndighetsalderen. Et annet eksempel kan være at en større gjeldspost nærmer 
seg forfall, og at den vil medføre at midlene til den som er under vergemål, blir 
redusert til et beløp som da vil ligge under beløpsgrensen.» 

Etter det departementet kjenner til, har fylkesmennene ikke benyttet denne 
muligheten. Embetene har imidlertid avslått flere søknader fra verger som 
ønsker å disponere formuer over beløpsgrensen, se for eksempel VMM-
2015-78 om plassering i aksjer, og VMM-2015-74 om erstatningsutbetaling 
som i liten grad overstiger beløpsgrensen og en situasjon hvor det er stadig 
behov for å benytte deler av beløpet til kostnader tilknyttet den mindreåriges 
sykdom (direkte eller indirekte), og VMM-2014-2516 om plassering av 
midler i obligasjonsfond. 

Fylkesmannen kan også, når særlige grunner tilsier det, ta midler som ligger 
under den fastsatte beløpsgrensen, til forvaltning, jf. vergemålsloven § 49 
første ledd tredje punktum. Som eksempel på at særlige grunner kan tilsi at 
beløp under beløpsgrensen blir tatt til forvaltning, kan nevnes at et barn i 
fosterhjem får utbetalt en større pengesum, og vergen ikke bor sammen 
med barnet, jf. Ot.prp. nr. 110 (2008-2009) side 102. Det er flere eksempler 
fra forvaltningspraksis på at særlige grunner er ansett å foreligge, se blant 
annet VMM-2015-88 om et barn som bor hos forelder med bidragsgjeld til 
barnet, VMM-2014-2832 om et barn som bor i fosterhjem og har foreldre og 
verger som ikke bor sammen med barnet, og VMM-2014-2598 om barn som 
mottar oppreisningserstatning fra person med foreldreansvar.  

 

3.6 Særskilt forvaltning etter bestemmelse av giver og arvelater 

En arvelater eller giver kan bestemme at gave eller arv som tilfaller en 
person under vergemål, skal forvaltes eller brukes på en bestemt måte. 
Herunder kan giver og arvelater bestemme at gaven eller arven ikke skal 
forvaltes av fylkesmannen, jf. vergemålsloven § 95 og § 49 andre ledd. Dette 
omfatter også såkalte gavekonti som en giver kan opprette for en 

https://lovdata.no/pro/#reference/forarbeid/otprp-110-200809/s202
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mindreårig. Gaveyterens eller arvelaterens bestemmelse om særskilt 
forvaltning eller bruk skal være skriftlig og datert. Beslutningen må være 
truffet senest ved gavens oppfyllelse eller fremgå av testamentet.  

Foreldre, besteforeldre og andre kan altså spare beløp for sine barn som 
overskrider grensen som i dag er på 2 G, uten at midlene tas til forvaltning 
hos fylkesmannen. Forutsetningen er imidlertid at de kjenner til muligheten 
vergemålsloven § 95 gir, og at de treffer beslutningen på riktig måte og i 
tide. 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har opplyst at deres erfaring er at giver i 
de fleste tilfellene setter penger på en konto i den mindreåriges navn, uten at 
det sendes noen melding til fylkesmannen samtidig. I en del tilfeller 
opererer imidlertid bankene med «ferdigsydde dokumenter/begrensninger» 
på kontoene, for eksempel ved bruk av rådighetsbegrensninger og klausuler 
om at gaven ikke skal forvaltes av fylkesmannen, at den ikke kan disponeres 
uten samtykke fra foreldre, at midlene først frigis når vedkommende blir 25 
år eller lignende.  

  
3.7 Fremtidsfullmakt 

For fullstendighetens skyld nevnes også at voksne som ikke ønsker at 
fylkesmannen skal forvalte midler en gang i fremtiden, kan opprette en 
fremtidsfullmakt. En fremtidsfullmakt er en fullmakt til en eller flere 
personer om å representere fullmaktsgiver dersom vedkommende i 
fremtiden ikke blir i stand til selv å ivareta sine interesser, se nærmere om 
dette på www.vergemal.no/Bestemme-selv/Fremtidsfullmakt/. 

 

4. Oversikt over antallet mindreårige og voksne med verge, og 
deres formuer 
 

4.1 Tall fra 2011 

Da departementet i forbindelse med arbeidet med vergemålsloven 2011 
vurderte hvilken grense som burde gjelde, så departementet blant annet på 
andelen av barnebefolkningen i Norge som ville omfattes av ordningen. Tall 
innhentet fra Skattedirektoratet viste at om lag 1,7 % av de mindreårige i 
Norge hadde formue over 2 G, mens om lag 1 % hadde formue over 3 G. Ved 
å sette grensen til 3 G ville antallet berørte mindreårige reduseres med 7 276 
personer sammenlignet med en grense på 2 G, mens formuen til forvaltning 
ville endres relativt lite, samlet 1,4 mrd. kroner. På bakgrunn av dette foreslo 
departementet å sette beløpsgrensen til 2 G.   

 
4.2 Dagens tall - mindreårige 

Departementet har innhentet tall fra Statens sivilrettsforvaltning som er 
sentral vergemålsmyndighet. Per 12. juli 2017 kunne de opplyse om følgende 

http://www.vergemal.no/Bestemme-selv/Fremtidsfullmakt/
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knyttet til antallet mindreårige som har midler til forvaltning hos 
fylkesmannen: 

 

 Antall Samlet formue 
Totalt antall mindreårige under 18 
år med midler til forvaltning 

9 477 6 582 mill. kroner 

Mindreårige registrert med 
formue over 2 G til forvaltning 

7 225 6 378 mill. kroner 

Mindreårige registrert med 
formue over 3 G til forvaltning 

5 705 6 029 mill. kroner 

Mindreårige registrert med 
formue over 4 G til forvaltning 

4 379 5 596 mill. kroner 

Mindreårige registrert med 
formue over 5 G til forvaltning 

3 470 4 624 mill. kroner 

 
Samlet formue er rundet av til nærmeste hele mill. kroner. Samlet formue og antall er angitt 
etter en korrigering for sakstype.  
 
Antallet mindreårige som har mellom 2 og 4 G til forvaltning, utgjør 2 846 
personer med 782 mill. kroner i samlet formue. Om grensen heves vil noen 
forbli i målgruppen på særskilt grunnlag, slik 2 252 mindreårige med formue 
under 2 G omfattes i dag.  

 

4.3 Dagens tall - voksne personer med vergemål 

Tilsvarende tall fra Statens sivilrettsforvaltning viser følgende for den voksne 
andelen av personer under vergemål per 12. juli 2017: 

 Antall Samlet formue 
Totalt antall voksne personer over 
18 år med midler til forvaltning 

14 360 13 478 mill. kroner 

Voksne registrert med formue 
over 2 G til forvaltning 

11 478 13 178 mill. kroner 

Voksne registrert med formue 
over 3 G til forvaltning 

9 769 12 787 mill. kroner 

Voksne registrert med formue 
over 4 G til forvaltning 

8 367 12 336 mill. kroner 

Voksne registrert med formue 
over 5 G til forvaltning 

7 321 11 901 mill. kroner 

 
Samlet formue er rundet av til nærmeste hele mill. kroner.  
Samlet formue og antall er angitt etter en korrigering for sakstype.  
 
Antallet voksne personer med verge som har mellom 2 og 4 G til forvaltning, 
utgjør 3 111 personer med 842 mill. kroner i samlet formue. Om grensen 
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heves vil noen forbli i målgruppen på særskilt grunnlag, slik 2 882 med 
formue under 2 G omfattes i dag.  

Oversikten skiller ikke mellom midler som forvaltes med og uten samtykke 
fra personen det gjelder. Personer som har midler til forvaltning hos 
fylkesmannen med hjemmel i vergemålsloven § 52 andre ledd, er ikke tatt 
med i oversikten. I disse tilfellene har vergemålet opphørt, men eieren av 
midlene har valgt at fylkesmannen likevel fortsatt skal forvalte midlene. 
Bestemmelsen er fortrinnsvis aktuell for mindreårige, hvor vergemålet utløp 
ved nådd myndighetsalder.  

For ordens skyld bemerkes at tallmaterialet som tabellene viser til, bare 
omfatter bankmidler som står på kapitalkonto og forvaltes av fylkesmannen. 
Det er imidlertid de totale finansielle eiendelene som skal legges til grunn 
ved vurderingen av om fylkesmannen skal forvalte eiendelen, jf. 
vergemålsloven §§ 48 og 49.   

 
5. Vurdering av hvilken grense som bør gjelde 

  

EN HØY BELØPSGRENSE vil medføre at flere foreldre kan spare større beløp til 
sine barn uten at fylkesmannen skal forvalte midlene. En høy grense vil 
kunne fremstå uheldig i tilfeller av misbruk av midler. De aller fleste verger 
gjør imidlertid en samvittighetsfull og god jobb, slik at den statistiske 
risikoen for tap på grunn av vergens handlinger, er liten.   

Det finnes imidlertid verger som ønsker å bruke midler tilhørende personen 
med verge, til formål som ikke er i vedkommendes interesse. Tap kan også 
oppstå ved at verger underslår midler eller plasserer dem på en annen måte 
enn angitt i vergemålsloven § 36 tredje ledd. Der fremgår det at vergen skal 
sette penger som ikke skal forvaltes av fylkesmannen, på bankkonto i 
eierens navn. Bankalternativet er valgt for å gi tilfredsstillende sikkerhet. 

Vergemålsloven har også bestemmelser for å forebygge misbruk og tap, 
blant annet bestemmelsene om fylkesmannens tilsyn med vergene og 
vergens regnskapsplikt. Videre kan forholdet være straffbart, og det har 
vært tilfeller av politianmeldelser med påfølgende straffedom. Fylkesmannen 
kan dessuten, når særlige grunner tilsier det, ta midler som ligger under 
beløpsgrensen til forvaltning, jf. vergemålsloven § 49 første ledd tredje 
punktum, og gjennom en slik beslutning forebygge misbruk og tap i de 
sakene dette fremstår som nødvendig.  

EN LAV BELØPSGRENSE kan i enkelte tilfeller oppleves som et inngrep i det 
som ønskes å være personlige forhold og et familieanliggende, typisk for 
foreldre som er verger for egne barn og sparer i barnas navn. En del foreldre 
vil oppleve det som tungvint og byråkratisk å måtte forholde seg til en 
vergemålsmyndighet.  
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Ved vurderingen av hvilken beløpsgrense som er hensiktsmessig, bør det 
også ses hen til hva som må anses å være alminnelige sparebeløp gitt den 
samfunns- og velferdsutviklingen vi har hatt. Det er for eksempel ikke 
uvanlig at foreldre sparer i barnas navn til fremtidig bolig.   

 

 

Forslag 

Etter en helhetlig avveining foreslår departementet at beløpsgrensen heves 
til 4 G, det vil si 374 536 kroner fra 1. januar 2018. 

Etter vergemålsloven § 49 skal det ikke gjelde noen annen beløpsgrense for 
mindreårige under vergemål enn for voksne under vergemål, jf. Ot.prp. nr. 
110 (2008-2009) side 114. Departementet foreslår ikke noen endring av dette 
utgangspunktet i dette høringsnotatet.   

 
6. Økonomiske og administrative konsekvenser 

 
Forslaget om å heve beløpsgrensen fra 2 G til 4 G vil i en overgangsfase 
medføre noe økt ressursbruk for fylkesmannen. Fylkesmannen pålegges 
ingen plikt til å sortere ut formuer mellom 2 G og 4 G.  Vergen eller 
personen med verge må selv ta initiativ dersom de ønsker at formuer som 
allerede er til forvaltning hos fylkesmannen, skal overføres til annen 
forvaltning. Departementet antar at mange opplever forvaltningen hos 
fylkesmannen som hensiktsmessig, og pågangen for å få overtatt 
forvaltningen vil neppe bli så stor at det blir nødvendig å tilføre ekstra 
driftsmidler. Fylkesmennene vil kunne oppnå en liten besparelse ved at 
andelen kapital til forvaltning reduseres. Men heller ikke dette tilsier noen 
endring i bevilgningen til vergemålsmyndighetene. 

Hovedregelen er at fylkesmannen ikke har oppgaver tilknyttet vergemål der 
foreldre er verger til egne barn med formue under beløpsgrensen. I et fåtall 
saker har imidlertid den mindreårige andre verger enn foreldre, og i disse 
tilfellene vil fylkesmannen likevel ha oppgaver tilknyttet vergemålet. 

I særlige tilfeller kan fylkesmannen ta midler under beløpsgrensen til 
forvaltning for både voksne og mindreårige, jf. vergemålsloven § 49. Det er 
sannsynlig at fylkesmennene i noen flere tilfelle vil måtte vurdere å ta midler 
til forvaltning av hensyn til «særlige grunner». P.t. forvalter fylkesmannen 
totalt 504 mill. kroner for 5 134 personer med formue under beløpsgrensen 
på 2G. Reduksjonen i antall saker og midler til forvaltning blir derfor ikke så 
stor. Gruppen med formue under 2G i dag kan ikke forventes å være helt 
representativ for den nye målgruppen for «særskilt grunnlag» under ny 
grense på 4G. Det er derfor en vanskelig skjønnsmessig vurdering å anslå 
hvor mange saker det vil gjelde.  
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Forslaget innebærer at antall personer (både mindreårige og voksne med 
verge) med midler til forvaltning hos fylkesmannen reduseres fra ca. 23 800 
til 17 800 (25 pst.). For voksne med verge vil imidlertid fylkesmannen 
fortsatt ha oppgaver tilknyttet vergemålet. Formuen som forvaltes, vil 
reduseres fra om lag 20 mrd. kroner til 18,4 mrd. kroner (8 pst.).  

 

Forslaget antas å medføre at fylkesmannens totale vergemålsportefølje vil 
reduseres med maksimalt 3 % fra om lag 64 000 vergemål til om lag 62 000.   

Kapitalforvaltning er bare en av flere oppgaver som er tillagt fylkesmannen. I 
2016 mottok fylkesmannen som lokal vergemålsmyndighet om lag 139 000 
saker. Av disse utgjorde søknader om fylkesmannens samtykke til bruk av 
kapital om lag 7 200, altså 5,2 pst. Gitt reduksjonen i antall personer med 
midler til forvaltning, vil dette innebære at antallet søknader om bruk av 
kapital vil reduseres med om lag 1 800, det vil si 1,3 pst. av den totale 
saksinngangen.    

I tillegg til å behandle søknader fører fylkesmannen tilsyn med vergene og 
gir vergene nødvendig opplæring, veiledning og bistand. En høyere 
beløpsgrense kan tilsi noe økt tilsynsvirksomhet. Fylkesmannen bruker 
også mye ressurser på rollen som førstelinjetjeneste. 

Forslaget kan medføre noe mer administrasjon for vergen, siden vergen 
forvalter midler under beløpsgrensen. Vergen har krav på godtgjøring for 
arbeidet som verge, jf. vergemålsloven § 30. Er vergen forelder til, barn av 
eller ektefelle eller samboer til personen med verge, kan det bare gis 
godtgjøring for arbeidet hvis særlige grunner taler for det. Godtgjøringen 
dekkes i utgangspunktet av personen med verge. Hvis personen med verge 
har inntekt og formue som er lavere enn grensene i vergemålsforskriften § 
19, skal godtgjøringen dekkes av fylkesmannen. Siden godtgjøring til vergen 
som hovedregel ytes gjennom faste satser, vurderer departementet at heving 
av beløpsgrensen ikke vil ha vesentlige økonomiske konsekvenser for 
utbetaling av godtgjøring til verger.  

For ordens skyld nevnes at fylkesmennene vil ha muligheter til å ta midlene 
under forvaltning dersom det skulle være regningssvarende sammenlignet 
med å gi vergen godtgjøring for forvaltningen. 

Oppsummert vil forslaget kun berøre en liten andel av vergemålene og 
fylkesmannens oppgaver på vergemålsområdet, og på den bakgrunn 
vurderer departementet at forslaget ikke vil ha vesentlige økonomiske eller 
administrative konsekvenser.  

 

7. Forslag til forskrift om endring i vergemålsforskriften 
 

Med hjemmel i lov 26. mars 2010 nr. 9 om vergemål (vergemålsloven) § 49 
første ledd, jf. delegeringsvedtak i forskrift 26. oktober 2012 nr. 999, gjøres 

https://lovdata.no/pro/#reference/forskrift/2012-10-26-999
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følgende endringer i forskrift 15. februar 2013 nr. 201 til vergemålsloven 
(vergemålsforskriften): 

I. 
§ 26 skal lyde: 

«Grensen for når fylkesmannen plikter å forvalte finansielle eiendeler som 
nevnt i vergemålsloven § 48 for personer under vergemål, settes til et beløp 
lik fire ganger folketrygdens grunnbeløp (G), beregnet på grunnlag av 
folketrygdens grunnbeløp per 1. januar hvert år.» 

II. 
Forskriften trer i kraft fra den tid departementet bestemmer. 
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