
               Fylkesmannen i 

                Telemark     

 
   Vil du bli verge? 

 
Fylkesmannen har behov for flere verger til 
barn og voksne i Telemark. 
 
Dette gjelder særlig i kommunene Vinje, Tinn, 
Kviteseid, Nissedal, Fyresdal, Kragerø, 
Drangedal, Hjartdal, Notodden og Seljord. 

 

 

 



Hva gjør en verge? 
Voksne personer kan få verge når de mangler evne til å ivareta sine interesser pga. 
demens, sinnslidelser,  psykisk utviklingshemming, rusmisbruk, alvorlig 
spilleavhengighet eller alvorlig svekket helbred. Oppgavene til vergen bestemmes av 
den enkeltes behov for hjelp, og fastsettes i vedtaket og utføres i samarbeid med den 
du er verge for. Eksempler på vergenes oppgaver kan være: 
 
 Ved ivaretakelse av økonomiske interesser: 

 Skaffe oversikt over økonomi og betale regninger 
 Ordne med betalingsavtaler ved inkasso o.l. 
 Levere selvangivelse 
 Forvalte midler ( inntil 2G) og eiendeler til den man er verge for 

 
 Ved ivaretakelse av personlige interesser 

 Ivareta ulike personlige interesser av rettslig art, f.eks.  
          søke på ulike tjenester og bistand fra det offentlige  
 

 Hva gjør ikke en verge? 
Det å være verge innebærer ikke noe praktisk omsorgsansvar. En verge er heller 
ingen handlehjelp , hjemmehjelp e.l. 
 
Hva kreves av deg for at du kan bli oppnevnt som verge? 
- Du må være egnet for det aktuelle oppdraget. Det er viktig at du er flink til å 

håndtere mennesker og utfordringer, har kjennskap til offentlige instanser og 
regelverk, kan formulere deg og har orden i egen økonomi.  

- Du må samtykke til vergeoppdraget 
- Du må ha god vandel – verger (som ikke er nærstående) må fremlegge 

politiattest 
- Det vil bli foretatt en kredittsjekk 
- Du kan ikke selv være under vergemål 

 

Opplæring og veiledning – vi hjelper deg! 
Fylkesmannen skal sørge for nødvendig opplæring og veiledning og se til at du 
utfører vervet på en forsvarlig måte. Dette skjer blant annet gjennom kurs, e-
læringskurs ( på www.vergemal.no) og annen informasjon. Er det behov for det, 
rådfører du deg med Fylkesmannen, særlig når du er i tvil eller det gjelder viktige 
beslutninger. Fylkesmannens saksbehandlere har erfaring og  god kompetanse og 
kan gi nødvendig bistand. Fylkesmannen gir også veiledning om hvor du kan 
henvende deg om det gjelder forhold som ligger utenfor vår kompetanse. 
 

Godtgjøring 
Alminnelige og faste verger får en fast godtgjøring per vergeoppdrag. Dette er 
fastsatt til å være inntil kr. 4000 pr. år for alminnelige verger og inntil kr. 10.000 pr. år 
for faste verger ( verger som har mange oppdrag og som er selvstendig 
næringsdrivende )  I tillegg gis det kr. 1000 i fast utgiftsdekning pr. oppdrag. I noen 
tilfeller kan det avtales timesats og utvidet utgiftsdekning. Som representant for 
enslig mindreårig asylsøker er det egne satser. 

 

Enslige mindreårige asylsøkere  
Du har kanskje fått med deg at det er kommet mange enslige mindreårige 
asylsøkere til Norge i høst. Som følge av dette vil det raskt kunne oppstå behov for 
representanter og verger for disse barna. 
 
Enslige mindreårige får oppnevnt en representant når de kommer til Norge. 
Representantens oppgaver er å bistå dem i asylsaken og påse at de får ivaretatt 
sine rettigheter og sitt omsorgsbehov. Dersom den mindreårige får innvilget 
opphold her i landet, skal han eller hun bosettes i en kommune. Den mindreårige 
får da oppnevnt en verge i stedet. 
 
Vi trenger derfor flere verger og representanter for denne gruppen barn og unge. 
Grunnkurs for representanter arrangeres 13. januar 2016 i Skien. 
 

I hvilke kommuner trenger vi verger og representanter? 
 Vi har pr. i dag god dekning på verger og representanter i Grenland og 

omegn. 
Der vi særlig har behov for nye verger og representanter er i følgende kommuner: 
Vinje, Tinn, Kviteseid, Nissedal, Hjartdal, Fyresdal, Kragerø, Drangedal, 
Notodden og Seljord. 
 

Kontaktinformasjon 
Dersom du synes dette høres interessant ut, håper vi at du tar kontakt med oss så 
fort som mulig! 
 
Søknadsskjema for  å bli verge / representant samt mer informasjon, finner du på 
www.vergemal.no. Du må også legge ved CV. 
 
Har du spørsmål til noe av dette må du gjerne ringe oss på telefon  35586110 
eller sende e-post til  fmtevergemal@fylkesmannen.no 
 
Postadressen er Fylkesmannen i Telemark, Utdannings- og vergemålsavdelingen, 
Postboks 2603, 3702 SKIEN. 
 
 
 

                    Vi vil gjerne høre fra deg !  
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