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Oppdragsbrev 3/2018 – Gjennomgang av saker hvor vergemål kan være
opprettet mot den enkeltes vilje
Justis- og beredskapsdepartementet viser til oppdrag 1/2018 datert 16. november 2018
til Statens sivilrettsforvaltning (SRF) om å legge til rette for en gjennomgang av
uønskede vergemål. SRF har i brev datert 4. desember 2018 gitt sin tilbakemelding på
oppdraget, samt plan for gjennomgang.
SRF har redegjort for alternative løsninger for gjennomgang av saker hvor vergemål
kan være opprettet mot den enkeltes vilje. Det er viktig at tilnærmingen som velges er
egnet til å avdekke og oppheve uønskede vergemål på en faglig forsvarlig,
brukervennlig og ressurseffektiv måte. På bakgrunn av dette og i tråd med
anbefalingen fra SRF, ber departementet om at SRF iverksetter følgende:


Alle skal få tydelig og presis informasjon på fylkesmennenes hjemmesider og
vergemal.no. om hvordan uønskede vergemål kan oppheves. Denne løsningen
skal bidra til at alle berørte parter får relevant informasjon. Tiltaket skal utføres
av SRF og fylkesmennene i januar 2019 (trinn 1).



Alle personer som ikke er registrert samtykkekompetente og deres verger skal
få oversendt et brev hvor det skal informeres enkelt og tydelig om hvordan
vergemål kan oppheves. I brevet til vergene skal det gis informasjon om formålet
med gjennomgangen, og at det skal foretas nødvendige undersøkelser for å
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finne ut om vergemålet er uønsket. Tiltaket skal utføres av SRF og fylkesmannen
i januar 2019. Svarfrist 1. mars 2019 (trinn 2).


Der fylkesmannen mottar informasjon om uønskede vergemål, gjennom
svarbrev eller på annen måte, skal fylkesmannen opplyse saken nærmere
gjennom blant annet samtale, og eventuelt oppheve vergemål etter
vergemålsloven § 63 (trinn 3).

SRF viser til at det på nåværende tidspunkt er vanskelig å fastsette en tidsplan for
gjennomføring av trinn 3. Dette vil blant annet avhenge av omfanget av
tilbakemeldinger i trinn 2, samt hvor mange samtaler som er aktuelle å gjennomføre.
Departementet vil i dialog med SRF komme tilbake til hvordan denne delen av
oppdraget skal gjennomføres. Dette gjelder også de budsjettmessige konsekvensene
denne gjennomgangen har for fylkesmannsembetene og SRF.
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