Sendes statsforvalteren i det fylket hvor den
person som trenger verge, er folkeregistrert.
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Samtykkeerklæring
Dette skjemaet brukes for å samtykke i forbindelse med opprettelse av vergemål. Dersom personen
som har behov for vergemål er samtykkekompetent, skal vedkommende samtykke i opprettelse,
omfang og valg av verge. Det er ikke krav om samtykke ved fratakelse av rettslig handleevne, jf. lov av
26. mars 2010 nr. 9 om vergemål (vergemålsloven) § 20 annet ledd. Samtykkeerklæringen kan også
benyttes til å samtykke i at statsforvalteren forvalter vedkommendes finansielle eiendeler, jf.
vergemålsloven § 48 annet ledd.
Det er personen med behov for vergemål som selv må fylle ut skjemaet.
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Person med behov for vergemål (eller endringer i eksisterende vergemål)

Fornavn:

Fødselsnummer:

Mellomnavn:

Etternavn:

Folkeregistrert adresse:

Postnummer:

Poststed:

Eventuelt nåværende/annen adresse:

Postnummer:
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Poststed:

Samtykke til opprettelse eller endring av vergemål

Ved å samtykke i opprettelse av vergemål for deg, vil statsforvalteren kunne treffe et vedtak om at du
får en verge med fullmakt til å bistå deg i økonomiske og/eller personlige forhold slik at dine interesser
blir ivaretatt på best mulig måte, se pkt. 4.
Hvilke oppgaver vergen skal ha, fremgår av pkt. 3 nedenfor. At det opprettes vergemål innebærer ikke
at du selv mister retten til å handle og/eller disponere over dine egne midler. Vergen plikter å høre din
mening før det foretas disposisjoner av større betydning og også når dette ellers synes naturlig.
Samtykket til å opprette vergemål kan som hovedregel trekkes tilbake av deg.
☐Jeg gir mitt frivillige og informerte samtykke til at det opprettes vergemål etter vergemålsloven § 20.
☐Jeg endrer med dette mitt tidligere gitte samtykke til vergemål
☐Jeg trekker med dette tilbake mitt tidligere gitte samtykke til vergemål
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Samtykke til omfanget av vergemålet (eller endring i eksisterende mandat)
(Hva skal vergen gjøre?) jf. vergemålsloven § 21, se § 25 annet ledd

Omfang av vergemål (flere kryss er mulig):
☐ ivareta personens personlige og økonomiske interesser.
☐ ivareta personens interesser på det økonomiske området.
☐ ivareta personens interesser på det personlige området.
☐skifte av dødsbo
☐separasjon/skilsmissebo
☐rettsak
☐utskriving fra institusjon
☐salg av bolig
☐annet (spesifiser nedenfor)
☐verge etter annen lovgivning (f.eks.
abortloven, steriliseringsloven, lov om
forsvunne personer). Spesifiser nærmere
nedenfor.
Her kan spesifiseres nærmere hva det trengs hjelp til:

☐Jeg samtykker i at vergemålet gis det omfang som er nevnt over.
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Samtykke til valg av verge, jf. vergemålsloven § 25
(Er det ønskelig å få oppnevnt to verger, fylles begge felt ut her).

Fornavn:

Fødselsnummer:

Mellomnavn:

Etternavn:

Adresse:

Postnummer:

Poststed:

☐Jeg samtykker i at ovennevnte person blir min verge.

Fornavn:

Fødselsnummer:

Mellomnavn:

Etternavn:

Adresse:

Postnummer:

Poststed:

☐ Jeg samtykker i at ovennevnte person blir min verge.
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☐utleie/oppsigelse av bolig
☐verge etter helse- og
omsorgstjenesteloven kapittel
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Samtykke til forvaltning av finansielle eiendeler, jf. vergemålsloven § 48 annet ledd

Finansielle eiendeler som tilhører en person med verge, skal som hovedregel forvaltes av
statsforvalteren dersom eiendelene utgjør mer enn to ganger grunnbeløpet i folketrygden (2 G). Med
finansielle eiendeler menes blant annet penger og bankinnskudd. Grunnen til at forvaltningen legges
til statsforvalteren, er at dette gir en sikrest mulig forvaltning for deg. Før statsforvalteren kan overta
forvaltningen, kreves imidlertid ditt samtykke. Verdiene det gjelder, skulle du ellers ha forvaltet selv, og
du kan når som helst trekke dette samtykket tilbake.
☐ Jeg samtykker i at statsforvalteren forvalter mine finansielle eiendeler etter vergemålsloven § 48.
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Underskrift

Med min underskrift samtykker jeg i alle de forhold som er huket av over
Dato:

Sted:

Underskrift av person med behov for vergemål:
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