ORIENTERING OM
MIDLERTIDIG VERGES OPPPGAVER VED USKIFTEBO
Hvordan kan ektefellen (samboeren) disponere over uskifteboet?
Når gjenlevende ektefelle (samboer) sitter i uskiftet bo er hovedregelen er at han eller hun kan
disponere fritt over uskifteboet, jf. arveloven § 14 (§ 32).
Det er imidlertid noen begrensinger i gjenlevende ektefelles disposisjonsfrihet i arveloven §§ 22, 23,
24, 25, 26, 27 og 28 (§ 37). De viktigste begrensningene fremgår punktvis her:
•
•
•
•
•

Ikke gi bort, eller gaveselge fast eiendom, uten samtykke fra førstavdødes arvinger
Ikke gi andre gaver, eller gaveselge gjenstander, som står i misforhold til formuen uten samtykke
fra førstavdødes arvinger.
Ikke gi arveforskudd til en eller flere av arvingene uten at alle arvinger mottar like mye, eller at
arvingene er enige om ulikt arveforskudd.
Retten til uskifte faller bort dersom den gjenlevende ektefelle gifter seg på nytt eller inngår
samboerskap med varighet utover 2 år, eller at samboerne får barn eller venter barn sammen.
Ikke vanstyre sin egen økonomi.

Midlertidig verges oppgave er å påse at gjenlevende ektefelle ikke bryter med betingelsene. Dersom
den midlertidige vergen har holdepunkter for at det skjer, bør han eller hun snarest mulig kontakte
Statsforvalteren i Oslo og Viken for nærmere rådgiving.
Den gjenlevende ektefelle kan når som helst kreve at uskifteboet skiftes. Førstavdødes arvinger vil
da ha krav på å få arven sin. Ved skifte av uskiftebo er det den midlertidige vergens oppgave å sikre
at den mindreårige eller vergetrengende får riktig arv. Dersom det blir aktuelt med et skifte, skal den
midlertidige vergen ta kontakt med Statsforvalteren for å få en orientering om hvilke regler som da
gjelder.

Den midlertidige vergens oppgaver
Den midlertidige vergen skal sikre at den mindreårige eller vergetrengendesinteresser i tilknytning til
uskifteboet blir ivaretatt. Det innebærer at vergen skal påse at gjenlevende ektefelle ikke handler utover de begrensningene som er nevnt ovenfor. Hvis gjenlevende ektefelle bryter med betingelsene
skal vergen umiddelbart, eller så snart som mulig, kontakte Statsforvalteren for veiledning.

Ord og begreper en midlertidig verge bør kjenne til:
Følgende ord/begreper bør en midlertidig verge i uskiftebo ha kunnskap om:
• Arvelater – avdød og etterlater seg midler.
• Slektsarvinger – arvinger t.o.m. fetter og kusine
• Livsarvinger – den nærmeste levende arvingen i rett nedstigende linje.
• Gaveselge – selge til en pris lavere enn markedspris.
•

Pliktdelsarv – den del av en arv som livsarvinger har krav på. Pliktdelsarven er 2/3 av arven, men
arven er begrenset oppad til 15 ganger folketrygdens grunnbeløp, - til hver livsarving.
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Ytterligere veiledning
Dersom noe er uklart eller det trengs veiledning ved utførelsen av vergemålet, står Statsforvalteren til
tjeneste. Ta derfor gjerne nærmere kontakt med oss.

Postadresse:

Besøksadresser:

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Stensberggaten 27, Oslo

Vergemålsavdelingen

Vogts gate 17, Moss

Postboks 325

Dr. Hansteinsgate 9, Drammen

1502 Moss

Telefon: 69 24 70 00
Telefon arv og skiftespørsmål: 22 00 35 00
E-post: sfovpost@statsforvalteren.no
https://www.statsforvalteren.no/ov
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