Kartlegging av behov for bistand
Informasjon om innsender:
Fornavn:

Mellomnavn:

Etternavn:
Fødselsnummer:

Telefonnummer:

E-post:

Opplysninger om personen det gjelder:
Fødsels- og personnummer:

Saksnummer:

Statsforvalter (fylke):

Saken gjelder:
Ny sak om vergemål

☐

Endring av eksisterende vergefullmakt

☐

Sett kryss ved det personen ikke klarer selv og trenger/ønsker bistand til. Mer informasjon om hva
avkrysningen innebærer finner du på: https://www.vergemal.no/fullmaktstekst
De tilgangene som ikke har avkrysningsboks krever statsforvalterens samtykke først, - du finner
søknadsskjemaet her: https://www.vergemal.no/skjema (skjema nr. 5)
Representasjon i forbindelse med daglige økonomiske rettigheter og plikter
Bank
Representasjon dagligbank
Bank
Ta opp lån/kreditter
Forsikringsselskap
Forvalte forsikringsavtaler
Tingretten
Begjære uskifte
Tingretten
Privat skifte av dødsbo
Tingretten
Begjære skifte av uskiftebo
Øvrige
Kjøp/leie av varer og tjenester
Øvrige
Inngåelse av husleiekontrakter
Øvrige
Avslutning av husleiekontrakter
Øvrige
Salg av løsøre av større verdi
Øvrige
Disponere inntekter til å dekke utgifter
Representasjon i forbindelse med søknad om og forvaltning av gjeld
Inkassoselskap
Forhandle og inngå inkassoavtaler
Kredittvurderingsselskap
Kredittsperre
Namsmannen
Gjeldsordning
Namsmannen
Tvangsfullbyrdelse
Statens innkrevingssentral
Gjeldsordning og betalingsavtaler

Representasjon overfor helseforvaltningen
Helfo
Refusjon for privatpersoner
Helfo
Fastlege
Pasientreiser
Refusjon av pasientreiser
Representasjon overfor kommunen
Kommune
Bygg og eiendom
Kommune
Helse og omsorg
Kommune
Skatt og avgift
Kommune
Sosiale tjenester
Kommune
Skole og utdanning
Representasjon overfor NAV
Nav
Arbeid
Nav
Familie
Nav
Hjelpemidler
Nav
Pensjon
Nav
Sosiale tjenester
Representasjon overfor Skatteetaten
Skatteetaten
Innkreving
Skatteetaten
Endre postadresse
Skatteetaten
Melde flytting
Skatteetaten
Skatt
Representasjon overfor øvrig offentlig forvaltning
Husbanken
Bostøtte
Husbanken
Startlån
Kartverket
Salg av fast eiendom/borettslagsandel
Kartverket
Kjøp av eiendom
Kartverket
Arv - privat skifte og uskifte
Kartverket
Endring av eiendom
Kartverket
Avtaler og rettigheter
Kartverket
Sletting
Kartverket
Låneopptak
Statsforvalter
Søke om samtykke til disposisjon

☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐

Andre behov/opplysninger knyttet til dette vergemålet (er det behov som ikke omfattes av kategoriene
over eller er det sannsynlig at personen trenger annen bistand i nær fremtid?)

