
FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS
Vergemålsavdelingen

Adressat etter liste

Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 
2013/11098-4 FM-V Mona Choon Rasmussen 19.06.2013

Postadresse:         
Postboks 8111 Dep
0032  Oslo

Besøksadresse:
Tordenskiolds gt 12 
Inngang sjøsiden

Telefon: 22 00 35 00
Telefaks:  
Internett: 
www.fylkesmannen.no/OsloOgAkershus

Saksbehandler:  Mona Choon Rasmussen
Direkte telefon: 22003728
E-post: fmoapostmottak@fylkesmannen.no  
Org.nummer: NO 974 761 319

Representant- og vergeerklæringsskjema: kartlegging av den enslige 
mindreårige asylsøkerens behov ved bytte av representant/verge

Løkkllkl

For å ivareta den enslige mindreårige asylsøkers rettigheter og skape kontinuitet for barnet brukes et 
erklæringsskjema. Ved at representanten og/eller vergen fyller ut dette skjemaet fortløpende sikrer en at barnet 
får den oppfølgingen det har behov for ved oppnevnelse av ny representant/verge. Det er viktig at man fyller ut 
skjemaet for å ivareta barnets interesser ved bytte av bosted. Skjemaet skal leveres inn til Fylkesmannen i det 
embetet som har oppnevnt deg som representant/verge. Det er viktig at dette skjer umiddelbart etter at du vet at 
ditt oppdrag vil opphøre, uavhengig av årsaken. For eksempel når du får beskjed fra mottaket om at barnet skal 
flytte. Fylkesmannen i ditt embete, vil videresende saksdokumentene inkludert erklæringsskjemaet til riktig 
Fylkesmann. 

Det er du som representant/verge som skal ha oversikt over hvilke spesielle behov og/eller ytelser akkurat 
denne enslige mindreårige har. Det er derfor viktig å få videreformidlet det du har foretatt deg for å ivareta 
rettighetene til barnet og hva du mener er viktig når barnet flytter eller det av andre årsaker oppnevnes ny 
representant/verge. Dersom du har behov for mer plass, kan du skrive og legge ved utfyllende informasjon på et 
eget ark. 

Dersom barnet må flytte eller av andre grunner skal få oppnevnt ny representant/verge, husk at ditt oppdrag 
varer frem til ny representant/verge er oppnevnt. Fylkesmannen som oppnevner ny representant/verge, fritar deg 
i samme vedtak.

Barn over 15 år må signere på at opplysningene kan deles med ny representant, barn under 15 år bør samtykke 
dersom de forstår hva dette innebærer. Dette grunnet forholdet til taushetsbelagte opplysninger for eksempel om 
helse. Dersom barnet ikke signerer skal skjemaet likevel sendes til Fylkesmannen slik at vi kan forsikre oss om 
at barnet får riktig oppfølging i kommunen hvor barnet flytter til, jf. utlendingsloven § 98a tredje ledd, jf. 
vergemålsloven § 59. Det minnes om at det er ditt ansvar som representant/verge, å makulere taushetsbelagte 
dokumenter tre måneder etter oppdraget opphører.

På vegne av Fylkesmannen takker vi deg for ditt viktige bidrag for å sikre rettighetene til enslig mindreårige 
asylsøkere i Norge.

Skjemaet sendes per brev til Fylkesmannen i Oslo og Akershus, postboks 8111 Dep., 0032 Oslo. Det kan også 
leveres direkte i resepsjonen hos Fylkesmannen. Vår besøksadresse er: Statens Hus, Tordenskiolds gate 12, 
Oslo(inngang fra sjøsiden). Skjemaet kan ikke sendes per e-post fordi visse opplysninger er underlagt 
taushetsplikt.

Dersom barnet bor i mottak/omsorgssenter/er bosatt i en kommune i et annet distrikt, og du ikke er oppnevnt av 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, skal skjema leveres inn til Fylkesmannen i dette embetet.



FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS

Oppdrag:
Startdato:

Sluttdato:

Enslig mindreårig:
Navn:

Nåværende 
adresse:

Gate/vei:                                                                                                                      Postnr./sted:

Født: Registreringsdato: DUF.nr. D.nr.

Helse:                                                                                                                         Vedlegg:

Diagnose/helseproblem: Behandling som er 
foretatt:

Behandlingssted og 
lege:

Oppfølging:

REPRESENTANT:
Navn:

Fødselsnummer:
Adresse: Vei:                                                                Postnr./sted: Mobil:

Barnehage, skole, kurs:                                                                                          Vedlegg:

Navn på institusjon: Hva har barnet deltatt på: Bør følges opp:



FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS

Stønad/ytelse:                                                                                                          Vedlegg:

Hvem har gitt stønad/ytelse: Type stønad/ytelse: Bør videreføres:

Fritidsaktiviteter/interesser:                                                                                  Vedlegg:

Navn på organisasjon/institusjon: Hva barnet har deltatt på: Bør følges opp:

Mistanke om menneskehandel:                                                                              Vedlegg:

Mistanke om menneskehandel: Varsling og oppfølgingstiltak: Bør følges opp:

Familie/andre nærstående:                                                                                                                             Vedlegg:

Relasjoner og navn: Graden av kontakt: Kontaktopplysninger:



FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS

Annet:                                                                                                                       Vedlegg:

Rett til arbeid: Arbeidssted: Bør Følges opp:

Annet behov: Bør følges opp/forslag til hvordan det skal følges opp:

Reisebevis: Bør følges opp/søkes om:

Kriminelle forhold: Oppfølgingstiltak:

Diverse:



FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS

Barnet bekrefter herved at ny representant/verge kan få innsyn i erklæringsskjemaet:

Dato:                                                  Enslig mindreåriges signatur

Representant/verge bekrefter herved at barnet er informert om innholdet i erklæringen og at 
skjemaet er korrekt utfylt:

Dato:                                                  Representantens signatur


