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Vergemålsloven av 26. mars 2010 nr. 9
- Når kan det etableres vergemål for voksne personer?
- Hvem har rett til å begjære vergemål?
- Hvem har plikt til å melde fra om behov for vergemål?
- Kort om private alternativer til vergemål

Hva skal jeg snakke om?



Lovens formål:
Vergemålslovgivningens formål er å oppstille regler til vern for person 
som på ulike måter- og i ulik grad- ikke er i stand til alene å sørge for 
sine interesser på det økonomiske- og/eller personlige området - NOU 
2004:16

Verdiplattform: 
Verdighet, integritet og selvbestemmelse 
Verdigrunnlaget er knyttet tett opp til FNs konvensjon for rettighetene til 
personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD):
- Personer med behov for vergemål er ingen ensartet gruppe
- Vergemålet skal tilpasses individet, ikke omvendt

Vergemål



• Vergemålsloven § 20
Den som har fylt 18 år, og som på grunn av sinnslidelse, herunder 

demens, psykisk utviklingshemming , rusmiddelmisbruk , alvorlig 
spilleavhengighet eller alvorlig svekket helbred ikke er i stand til å ivareta sine 
interesser, kan settes under vergemål hvis det er behov for det.

Den som settes under vergemål, skal skriftlig samtykke i opprettelsen av 
vergemålet, vergemålets omfang og hvem som skal være verge , med mindre han 
eller hun ikke er i stand til å forstå hva et samtykke innebærer . Det kreves ikke 
samtykke hvis vergemålet omfatter fratakelse av den rettslige handleevnen.

Det kan opprettes vergemål også for personer under 18 år etter reglene 
i første og annet ledd, når det etter omstendighetene anses nødvendig at 
vergemålet fortsetter uavbrutt når personen når myndighetsalderen.

Vilkår for å etablere vergemål for voksne



Tre vilkår som alle må være oppfylt:
1. Tilstandsdiagnose – knyttet til personens medisinske (fysiske eller psykiske) 

tilstand
2. Manglende evne til å ivareta egne interesser:
- Konkret vurdering – er personen i rimelig grad i stand til å utføre de oppgaver 

og plikter en voksen, habil person skal utføre?
- Kreves ikke en totalt manglende evne til å ivareta sine interesser, men det må 

foreligge et klart avvik fra det normale
3. Behov for vergemål
- Er andre mindre inngripende tiltak tilstrekkelig? 
Krav om årsakssammenheng mellom tilstanden og den manglende evnen til å 
ivareta sine interesser

Nærmere om vilkårene



Hovedregel = frivillighet:
Det kreves skriftlig samtykke fra den som skal settes under vergemål til: 
opprettelsen av vergemålet, vergemålets omfang og hvem som skal være 
verge
Unntak:
• Ikke samtykkekompetent person, jf. «ikke er i stand til å forstå hva et 

samtykke innebærer»
• Hvis vergemålet omfatter fratakelse av rettslig handleevne - forlater da 

den frivillige hjelpeordningen som ordinært vergemål innebærer 

Krav til samtykke



Et spørsmål om personell kompetanse - har personen den nødvendige 
mentale kapasiteten til å forstå hva et samtykke til etablering av vergemål 
innebærer?
- hvilke konsekvenser vil det ha å være under vergemål?
- hva innebærer det å ikke samtykke?
• Samtykket skal være informert
• «Forstå» – skal ikke tolkes strengt
• Kompetansen kan variere – «ferskvare»
• Fylkesmannen har beslutningskompetanse – vurderingen baseres på 

juridisk skjønn - men skal bygge på erklæring fra lege eller sakkyndig

Vurdering av samtykkekompetanse



• Fylkesmannen skal legge til grunn:
Erklæring fra lege eller annen sakkyndig om hvorvidt personen på grunn 
av forhold som nevnt i § 20 ikke er i stand til å ivareta sine interesser, og 
om personen forstår hva et samtykke til vergemål innebærer. Vgml. § 59 
første ledd bokstav e)
• Ingen særlige krav knyttet til legens utredning av 

samtykkekompetansen
• Taushetsplikten ikke til hinder, og FM kan kreve dokumentasjonen 

fremlagt
• Skjema for legeerklæringer

Krav til dokumentasjon fra lege



Vgml. § 22, jf. § 20 første ledd
• Krav til samtykke gjelder ikke – forlatt det frivillige alternativet
• Tilstandskrav som ved ordinært vergemål, og i tillegg:
- i økonomiske forhold: Fare for vesentlig forringelse av formue eller 

andre økonomiske interesser, eller utnyttet på en utilbørlig måte
- i personlige forhold: Betydelig fare for handlinger som i vesentlig grad 

vil skade personens interesser
• Rettslig handleevne kan fratas helt eller delvis – både i personlige-

og/eller økonomiske forhold
• Besluttes av retten – sak reises ved stevning 

Vergemål med fratakelse av rettslig handleevne 



Begjæringskompetanse, vgml. § 56:
• Personen selv
• Personens ektefelle, samboer, foreldre, nærmeste 

livsarving eller søsken
• Vergen
• Behandlende lege eller tilsynslege ved helseinstitusjon der 

personen er innlagt eller bor
• Fylkesmannen (av eget tiltak)

Hvem har rett til å begjære vergemål?



Når skal det meldes?
- Ved antatt behov for vergemål
Hvem har meldeplikt?
- Institusjon eller boform med heldøgns omsorg og pleie
- Den ansvarlige for kommunens helse- og sosialtjeneste utenfor 

institusjon, herunder fastleger
Meldingen skal begrunnes og inneholde:
- en beskrivelse av personens tilstand og en vurdering av  på hvilke 

områder det er behov for bistand av verge
- forslag til egnet verge (hvis mulig)

Meldeplikt for institusjoner og andre, vgml. § 57



• Legalfullmakt og fremtidsfullmakt
• Erstatter offentlige inngrep for voksne personer som mister evne til 

selv å ivareta sine interesser 
• Betryggende å selv kunne velge samt samfunnsøkonomisk lønnsomt 

Kort om private representasjonsforhold som 
alternativer til vergemål



• Snever fullmakt: Gir nærstående rett til å foreta 
økonomiske disposisjoner som gjelder bolig og daglig 
underhold
• Vilkår om at vedkommende på grunn av sinnslidelse eller 

alvorlig svekket helbred ikke selv kan ivareta sine 
økonomiske interesser
• Krever ikke skriftlig fullmakt, men følger direkte av lovens 

§ 94

Legalfullmakt



• En fullmakt fra en person om at en annen kan representere han/henne 
hvis vedkommende mister evnen til å ivareta sine interesser som følge 
av sinnslidelse herunder demens, alvorlig svekket helbred o.l. 
Fullmakten kan omfatte økonomiske og personlige forhold

• Fullmakten trer i kraft når fullmaktsgiveren kommer i en slik tilstand 
som nevnt overfor.

• Formkravene til fremtidsfullmakter er strenge, mye likt opprettelse av 
testament. 

Fremtidsfullmakt (vgml. kap.10)



Kontaktinformasjon:

Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Vergemålsavdelingen

Postboks 8111 Dep, 0032 Oslo

Besøk: Statens hus, Tordenskiolds gate 12, inngang Sjøsiden
Telefon: 22 00 35 00

E-post: fmoapostmottak@fylkesmannen.no 

www.vergemål.no


