
 

 

 

ORIENTERING OM STATSFORVALTERENS 

FORVALTNING AV MINDREÅRIGES MIDLER 

 
Statsforvalteren skal forvalte mindreåriges midler dersom verdien av den mindreåriges finansielle 

eiendeler overstiger 2 G, for 2022 kr 212 798.1 Med finansielle eiendeler menes f.eks. bankmidler, 

aksjer, fondsandeler og pengekrav.  

 

Er verdien under 2 G er det vergen/e som skal forvalte midlene for den mindreårige. Bankmidler må i 

så fall stå på konto i den mindreåriges navn. Statsforvalteren kan likevel bestemme at også 

mindreåriges midler under 2 G skal forvaltes av Statsforvalteren, og det kan, i særlige tilfeller, også 

bestemmes at Statsforvalteren skal avstå fra å forvalte midler selv om verdien er over 2 G.  

 

Kapitalkonto 

Statsforvalterens forvaltning av den mindreåriges midler skjer på en såkalt kapitalkonto. Kontoen er 

en ordinær bankkonto som står i den mindreåriges navn, men som bare Statsforvalteren har 

disposisjonsrett over.  

 

Hva slags rente som til enhver tid er på kontoen vil man finne ved å gå inn på www.vergemal.no 

(Vergemålsportalen), og klikke der det står Bank og forvaltning. Vergen/e vil der også finne opplysninger 

om hvilke banker og produkter som er med i vergemålsmyndighetens bankordning. 

 

Vergen/e må være oppmerksom på at innskudd over kr 2 millioner i én bank ikke er dekket av den 

statlige innskuddsgarantien i tilfelle banken går konkurs. Vergen må derfor i slike tilfeller sørge for at 

det blir opprettet flere kapitalkontoer.  

 

Omplassering av mindreåriges midler 

Dersom det er ønskelig å omplassere midlene som er under forvaltning hos Statsforvalteren til en 

annen bank innenfor bankordningen, sender vergen/e inn et skjema som heter Skjema for valg av 

plassering av midler på kapitalkonto. Det finner man på www.vergemal.no ved å klikke på Skjema (på 

blå bakgrunn). Skjemaet finnes elektronisk og på papir. Skjemaet sendes i utfylt og undertegnet stand 

til Statsforvalteren, som vil ta kontakt med den valgte banken for å få konto opprettet. Vergen/e vil få 

beskjed om kontoen når den er opprettet, og Statsforvalteren vil sørge for at midlene flyttes fra 

gammel til ny kapitalkonto.  

 
Bruk av midler 

Hvis vergen/e mener det er nødvendig å bruke av de midlene som står på kapitalkonto, sender 

vergen/e en søknad til Statsforvalteren. Vi anmoder om at det benyttes et særskilt søknadsskjema, 

som finnes på www.vergemal.no under Skjema, se ovenfor. Skjemaet finnes i elektronisk utgave og 

på papir. Skjema på papir heter Søknad om samtykke til bruk av kapital og finnes her: 

https://www.vergemal.no/skjema-for-utskrift.456975.no.html. Ved elektronisk innsendelse brukes 

skjemaet Søknad om statsforvalterens godkjenning, som finnes her: 

https://www.vergemal.no/skjema.455913.no.html.  

 

 

1 Ved formue over 2 G, skal Statsforvalteren forvalte hele formuen, ikke bare det over 2G. 

https://www.vergemal.no/skjema-for-utskrift.456975.no.html
https://www.vergemal.no/skjema.455913.no.html
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Forutsetning for å få søknaden godkjent er at bruken av midlene går til anskaffelse for den mindre-

årige, og at det ikke vil stride mot hans eller hennes interesser å bruke av midlene til formålet. 

 

Fordi Statsforvalteren behandler svært mange saker, må vergen/e påregne at det tar noe tid å 

behandle søknader. Derfor er det fornuftig å sende eventuelle søknader i så god tid som mulig før 

anskaffelsen skal skje. 

 

Søknaden sendes enten elektronisk eller til Statsforvalterens postadresse. Når søknaden innvilges, 

vil Statsforvalteren føre over beløpet fra kapitalkonto til en konto i barnets navn.  

 

Opphør av Statsforvalterens forvaltning 

Når den mindreårige blir myndig, kan han eller hun automatisk disponere over kapitalkontoen uten 

Statsforvalterens samtykke. Dette gjelder med mindre noe annet er bestemt i testament eller et gave-

brev. Dersom den myndige ønsker det kan Statsforvalteren fortsette å forvalte midlene frem til fylte 

25 år, men han eller hun kan når som helst kreve at Statsforvalteren avslutter forvaltningen. 
 

Rettsregler m.m. 

Regler om Statsforvalterens forvaltning er nedfelt i vergemålsloven kapittel 7 og om vergens forvalt-

ning i § 36. For øvrig vises til www.vergemal.no og til www.statsforvalteren.no/ov der øvrig nyttig 

informasjon er gitt. 

 

På www.vergemal.no kan vergen ved å klikke på Mine Vergemål (på bla bakgrunn) logge seg på med 

MinID og finne kapitalkontonummer/e og saldo/er. 

 

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:  

  Statsforvalteren i Oslo og Viken 

  Vergemålsavdelingen 

  Postboks 325 

  1502 Moss 

Besøksadresser: 

Stensberggaten 27, Oslo 

Vogts gate 17, Moss 

Dr. Hansteinsgate 9, Drammen 

Telefon: 69 24 70 00 

E-post: sfovpost@statsforvalteren.no 

https://www.statsforvalteren.no/ov 

 


