
Møte for alminnelige- og 

pårørendeverger

• Agenda

• 18:00-18:10 Velkommen v/fagsjef Lars Gustavsen

• 18:10-19:00 Grunnleggende privatøkonomi, budsjett, og 

disposisjon av vergekonto (herunder regnskap) 

v/seniorrådgiver Morten Wollebæk Lewin

• 19:00-19:10 Pause

• 19:10-1945 Vergerollen og samtykkekompetanse v/fagsjef 

Lars Gustavsen

• 19:45-20:00 Oppsummering – vi åpner for spørsmål



Vergeregnskap for 2018

Fagsjef Lars Gustavsen

Morten W. Lewin

2



• Vergen skal disponere konto som 
inntekter kommer inn på. 

• Person med verge kan disponere egen 
brukskonto. 

• Hvis boligen/institusjonen disponerer en 
konto, så må vergen kontrollere 
regnskapet for denne. 
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• Begrens antall konti, det gjør 
rapporteringen enklere. 

• Endre fakturaadresser

• Sjekk at vergehaver har innboforsikring og 
evt. andre forsikringer etter behov (reise, 
kjøretøy, bolig).
– Se Vergemålslovens § 36
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• Kapitalkonto - velg bank med best rente

– Over 2 G (kr 187 268,-)

• Bruk www.vergemål.no, og link til «mine 
vergemål». 
– Her kan dere se saldo på kapitalkonto som forvaltes av 

Fylkesmannen.

– Pålogging er tilsvarende den dere bruker på Altinn.

5

http://www.vergemål.no/
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Inntekter Utgifter

Lønn / pensjon 20 000,-

Husleie 8 000,-

Strøm 1 000,-

Mat 4 000,-

Mobiltelefon 500,-

Transport 1 000,-

NRK lisens/ kabel TV 500,-

Fritidsaktiviteter/

underholdning

2 000,-

Ferie (sparing) 1 000,-

Sparing 2 000,-

Sum 20 000,- 20 000,-

Eksempel på enkelt månedsbudsjett:



Bistand fra NAV

• Sosialtjenesteloven § 17

– NAV har plikt til å bistå med økonomisk rådgivning og 
hjelp

– Bistanden skal tilpasses behovet

– Gjeldsrådgiver

– Det kan fremsettes søknad om denne tjenesten og et 
negativt vedtak kan påklages til Fylkesmannen
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Skattemelding 
(tidl. selvangivelse)

• Altinn – PMV kan delegere tilgang til 
skattemeldingen til verge.

• Send inn kopi av endelig skattemelding 
inkludert endringer. 

• Husk fradrag for vergegodtgjørelse hvis PMV 
dekker selv (post 3.3.7).

• Reservasjon mot digital post: www.norge.no
– Få skattemelding på papir
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http://www.norge.no/


• Har du fått årsoppgaver for alle finansielle 
verdier som er oppført i selvangivelsen? 
Aksjer, fond, bank, andre verdipapirer

• Har vergehaver mer enn 2 G (kr. 187 268,-) i 
finansiell formue (bank, verdipapirer). 

• Kjøretøy?

• Eiendom?
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Send inn vergeregnskapet på Altinn. 

• Lagre kontoutskrifter i pdf-format fortløpende 
igjennom året (lurt å lagre i egen mappe).

• Skriv kommentarer til kontobevegelser i eget 
dokument eller i notatfelt på 
fullstendighetserklæring. 

• Send inn regnskapet samlet når du har mottatt 
skattemeldingen for den vergetrengende.

• Husk årsoppgaver for bank og verdipapirer.

• Beskrivelse for innsending finner dere her: 
www.vergemål.no/vergeregnskap
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http://www.vergemål.no/vergeregnskap


Lag mappestruktur på PC’en:
-PMV navn
-Regnskap 20XX (årstall)
-Skattemelding
-Årsoppgaver
-Kontoutskrifter (maks 24 filer)

-vergekonto
-sparekonto

-Annen regnskapsdokumentasjon (maks 20 filer)
(kan legge ekstra kontoutskrifter i denne 
kategorien)
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Dersom du ønsker å finne skjemaet fra Altinns forside

gå til nettsiden www.altinn.no Velg alle skjema. 
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http://www.altinn.no/


Velg For privatperson og videre Vergemål i underlisten. 
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Velg så skjema «Fullstendighetserklæring (Årlig erklæring om 
regnskap og formuesforvaltning)»  
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Velge skjema og logge inn 

Velg knappen «Start tjeneste».
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Velg foretrukket innloggingsmetode, normalt sett enten «MinID» eller «BankID», 
avhengig av hva du har tilgjengelig.  Vær oppmerksom på at du skal bruke din 
egen elektronisk ID for å levere vergeregnskap.  Vergehavers ID skal ikke
benyttes til innlevering av vergeregnskapet! 
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Fyll ut skjema 
Fyll ut alle relevante felter.  Bla mellom de ulike sidene ved å velge «Neste» eller velg 

de ulike sidene på venstre side i bildet. 
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Fyll ut fullstendighetserklæring 
Fyll ut alle relevante felter. Bla mellom de ulike sidene ved å 
velge «Neste» eller velg de ulike sidene på venstre side i 
bildet. 
Felter det er lurt å være oppmerksom på: 
OBS: Velg riktig fylke - Vestfold
«Type fullstendighetserklæring»: Ved innlevering av årlig 
vergeregnskap skal det alltid velges «Årlig vergeregnskap» 
«Periode» Her velges året vergeregnskapet gjelder for, 
normalt sett foregående år (2017). 
«Saksid» Dette er vergehavernes personlige saksnummer. 
Du finner dette som «Vår ref.» eller «Saksid» i de fleste brev 
fra fylkesmannen. 
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Legg til vedlegg 
Vedlegg legges til i fanen «Oversikt - skjema og vedlegg». 
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Vær oppmerksom på at det er kun filer av typen pdf eller odf som kan legges ved og 

maks størrelse er 10 mb per fil.  Det er også følgende begrensninger på antall filer per 

vedleggstype: 

Annen regnskapsdokumentasjon: 20 filer 

Kontoutskrifter: 24 filer 

Årsoppgaver: 15 filer 

Selvangivelse: 5 filer 

Det er kun dokumenter relatert til vergeregnskapet som skal legges ved.  Andre 
henvendelser eller søknader må sendes inn separat.  Det er også viktig å velge korrekt 
vedleggstype for alle vedlegg.  Dersom dette ikke settes korrekt risikerer du å få purring 
på manglende dokumenter.

Hvis du ikke sender inn fullstendighetserklæringen med en gang etter utfylling, så vil den 
være lagret i Altinn med den vergetrengendes navn i filnavnet. Det skal være enkelt å 
finne tilbake til den riktige.

Det finnes programmer som slår sammen flere PDF-filer til en. Søk opp «slå sammen 
PDF-filer».
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Du velger så type vedlegg i nedtrekkslisten og så «Legg ved fil».   
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Sende inn skjemaet 
Når skjemaet er fylt ut og vedlegg lagt ved kan skjemaet sendes inn.  Først må det 

velges «Kontroller skjema».   

Dersom noen obligatoriske felter ikke er fylt ut vil du nå få beskjed om dette.  Du må da 

korrigere dette før du kan trykke på «Kontroller skjema» igjen.   
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Når skjema er fylt ut korrekt og ingen feil ble oppdaget da «Kontroller skjema» ble 

trykket velger du «Videre til Signering». 
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Du får da en oppsummering over hva som sendes inn, kontroller her at alle vedlegg er med.  

Velg så «Signer og send inn».  Vær oppmerksom på at det er vergen som må være innlogget 

på Altinn ved innsendelsen og det er innlogget bruker som ansees å ha levert 

fullstendighetserklæringen.  Det er ikke nødvendig å sende inn en signert versjon i posten.
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Skjemaet er nå sendt inn og du får en kvittering. På denne siden står det et 

referansenummer.  Dette oppgis til fylkesmannen ved henvendelser vedrørende innsendt 

skjema. 
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Delegering av tilgang til skattemelding på 
Altinn

Hvis du har tilgang til vergehavers Altinn bruker, så kan du 
logge deg på som denne og delegere tilgang som følger:
Hvis ikke må du kontakte Skatteetaten for å få kopi av 
skattemeldingen på papir. Du må sende inn kopi av 
vergefullmakten for å få dem til å gjøre dette.
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▪ Skjema for valg av kapitalkonto: husk 
bruk nyeste versjon av skjema se 
www.vergemål.no

▪ Vi vil arrangere et eget kurs for 
vergeregnskap i mars 2019 i Tønsberg. 
Tidspunkt kommer i regnskapsbrevet i 
februar.

Spørsmål?

Takk for oppmerksomheten!



Vergerollen og 

samtykkekompetanse

Sande 5. november 2018

Fagsjef Lars Gustavsen



Vergerollen - lovverk

• Forutsetningen er et vedtak om vergemål i medhold av vgml § 20

– Vergemålet kan omfatte personlige og økonomiske forhold, jf. 

vergemålsloven § 21 andre ledd

– Omfanget av vergemålet skal uansett begrenses i henhold til minste 

inngreps prinsipp, jf. vergemålsloven § 21 tredje ledd

– Innebærer at det skal oppnevnes en verge i medhold av vergemålsloven 

§ 25 følgende

• Det avgrenses mot vergemål med fratakelse av rettslig handleevne



Vergens mandat

• Vgml § 25 første ledd

– Det skal fastsettes et mandat for vergen som angir rammene for 

vergemålet, jf. vgml § 21 annet og tredje ledd.

• Det kan være flere verger med samme mandat eller at innholdet i 

vergemålet spres på flere verger

– Eksempel 1: begge foreldre til en med PU oppnevnes som verger 

innenfor hele rammen av vergemålet (samme mandat)

– Eksempel 2: Vergemålet omfatter både økonomiske og personlige 

forhold, A oppnevnes som verge i økonomiske forhold og B oppnevnes i 

personlige forhold

– Midlertidige verger og inhabilitet, jf. vgml §§ 34 og 27



Hva innebærer vergens mandat

• Hovedregel - vgml § 31

– Innenfor rammen av mandatet skal vergen ivareta interessene til den som 

er under vergemål

• Vgml § 32

– Vergen kan forplikte vergehaver økonomisk og rettslig innenfor rammen 

av mandatet.



Begrensninger i vergens myndighet

• Vgml § 21 siste ledd

– Vergemålet kan aldri omfatte kompetansen til å stemme ved valg, inngå 

ekteskap, erkjenne farskap, samtykke til organdonasjon, opprette eller 

tilbakekalle testament, samtykke til tvang eller kompetansen i særlige 

personlige forhold

– Praktisk bistand ligger også utenfor vergemålet



Begrensninger i vergens myndighet

• Vgml § 21 første ledd

– Vergehaver har fullt ut rettslig handleevne, og kan selv foreta rettslige 

handlinger og råde over sine midler

– Vergehaver kan også tilbakekalle en disposisjon som vergen har foretatt, 

såframt ingen har ervervet rett etter den

• Vgml § 33

– Vergen skal så vidt mulig høre vergehaver ved større disposisjoner og 

ellers når dette fremstår naturlig

• Avklaringsmøter, viktigst ved oppstart men også med jevne mellomrom etter 

hvert

• Vergen kan ikke gjennomføre disposisjonen dersom vergehaver nekter

• Uklart ved manglende samtykkekompetanse (evne til å forstå)



Forholdet mellom verge, vergehaver 

og tredjepart (privat, kommune, NAV)

Vergen Vergehaver

Tredjepart



Viktig å huske på i vergerollen

• Vergens rolle er begrenset til mandatet eller omfanget av vergemålet

• Minste inngreps prinsipp gjelder også overfor vergen innenfor sitt 

mandat

– Vergen skal ikke gripe inn med mindre det er nødvendig for å ivareta 

vergehavers interesser på en betryggende måte.

• Vergens rolle er primært en «los eller dirigent» i vergehavers liv

• Vergen skal ikke selv utføre tjenester for vergehaver, men sørge for at 

tjenestene blir gjennomført

– Vergemål erstatter ikke det offentliges plikter

• Vergehavers isolerte behov for bistand som skal legges til grunn

– Sosialtjl. § 17, støttekontaktsordning, hjemmehjelp m.m.



Vergen har krav på godtgjøring etter 

standardiserte satser – vgml. § 30



Hva er samtykkekompetanse

• Evnen til å forstå informasjon som er relevant for en beslutning

• Samt evnen til å kunne anerkjenne de konsekvenser som rimelig kan 

forventes av en beslutning

• Vanskelige vurderinger

– Ofte ikke et kategorisk enten/eller spørsmål, men grader av forståelse

– Diagnoseuavhengig

– Kan variere med sykdomssymptomene, spesielt i forhold til sinnslidelser

– Problemstillingene varierer – fra elementære til komplekse



Medbestemmelsesrett og 

samtykkekompetanse

• Vergemålsloven legger gjennomgående opp til at person med verge i 

størst mulig grad skal bestemme selv og involveres i beslutningene

– Personen under vergemål skal selv bestemme over egne valg og 

økonomi der vedkommende har evne til å forstå handlingene

– Betyr at vergen må rådføre seg med personen der dette er mulig

– Vergen kan heller ikke foreta disposisjoner i strid med person med verges 

vilje

• Medbestemmelsesretten kan være utfordrende i forhold til 

samtykkekompetanse

• I saker hvor det er tvil om samtykkekompetansen innhentes 

legeerklæring

– innhentes som oftest av eller på initiativ fra Fylkesmannen



Samtykkekompetanse i 

vergemålsloven - bakteppe

• Sentrale prinsipper

«… en videreføring og tydeliggjøring av det minste middels prinsipp som 

bærebjelke innen vergemålslovgivningen» 

«Utgangspunktet på dette området bør være at ethvert individ skal ha rett - i tråd 

med sine egne evner og forutsetninger - til å forme livet sitt etter egne ønsker og 

ideer. Det at enkelte mennesker har et større hjelpebehov enn andre, bør i 

utgangspunktet gi grunnlag for støtte og bistand til å forme eget liv, og ikke til 

fratakelse av handleevnen. Det minste middels prinsipp innebærer at det ikke 

skal gripes inn i den enkeltes selvbestemmelsesrett i større utstrekning enn det 

som i det enkelte tilfellet er nødvendig. Prinsippet skal legges til grunn både ved 

vurderingen av om det skal opprettes vergemål, om vergemålet skal omfatte 

økonomiske og/eller personlige forhold, og om vergemålet eventuelt skal 

suppleres med en hel eller delvis fratakelse av handleevnen.» 

Ot.prp. nr. 110 (2008-2009) side 42 



Samtykkekompetanse i et 

vergeperspektiv

• Dersom vergehaver ikke evner å forstå er det i utgangspunktet ikke et 

krav om at vergen rådfører seg med vergehaver

– Viktig å rådføre seg med Fylkesmannen 

• Uavhengig av evne til å forstå kan vergen ikke foreta disposisjoner 

dersom vergehaver klart og entydig motsetter seg disposisjonen

• Det er nå et stort fokus på vergemål og tvang – «snikumyndiggjøring»



Alternativer til vergemål



Ordinær fullmakt

• Reguleres av avtaleloven

• Opprettes gjerne skriftlig

• Inneholder konkret hva en fullmektig kan gjøre

• Forutsetter at fullmaktsgiver er samtykkekompetent



Legalfullmakt – vgml. § 94

• Legalfullmakt er et alternativ til vergemål - minste-inngrepsprinsippet

– Hvem?

• Nærstående – ektefelle/samboer, barn, barnebarn, foreldre

– Hva?

• Den nærstående kan utføre praktiske og dagligdagse økonomiske gjøremål, 

for personen, som gjelder personens bolig og daglige underhold, og betaling 

av skatter og avgifter og forpliktelser som følger av gyldige låneavtaler

• Gjelder også nødvendige oppsigelser av betalingsoppdrag som ikke lenger er 

aktuelle

• Legalfullmakten lovfester retten for nærstående uten at man har fullmakt eller 

er oppnevnt som verge

• Forutsetter at personen selv åpenbart mangler evne til å ivareta sine 

interesser  



Fremtidsfullmakt – vgml. §§ 78-93

• Fremtidsfullmakt er et alternativ til vergemål, for den som ønsker å 

ordne sine forhold selv for en fremtid der man selv ikke er i stand til å 

treffe egne beslutninger

– Kan opprettes av en myndig person over 18 år

– Fullmektigen må ha fylt 18 år og oppdraget er personlig

– Formkrav tilsvarende testament

– Kan omfatte personlige og økonomiske forhold

• spesielle personlige forhold er unntatt, f. eks. stemmegivning ved valg, 

samtykke til tvang, opprette tilbakekalle testament, inngå ekteskap etc.

– Fylkesmannen kan stadfeste en fremtidsfullmakt

• Form for notoritet



Informasjon

• Vergemålsportalen: vergemal.no

• Fylkesmannens hjemmeside: fylkesmannen.no/Vestfold/Vergemål

• Fylkesmannen i Vestfold – sentralbord 33 37 10 00



Takk for oppmerksomheten!


