Sendes statsforvalteren i det fylket hvor
personen med verge er folkeregistrert.

GA – 8030 B

Søknad om statsforvalterens godkjenning til å gi gaver eller arveforskudd
fra midlene til en person med verge
1

Opplysninger om person med verge

Fornavn:

Fødselsnummer:

Mellomnavn:

Etternavn:

Folkeregistrert adresse:

Postnummer:

Poststed:

Alternativ/annen adresse:

Postnummer:

Poststed:

Hvis personen er enke/enkemann:
☐skiftet bo ☐uskiftet bo
Hvis personen er separert:
Er ektefelleboet skiftet?
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☐ja

☐nei

Informasjon om verge(r)

Hvis vedkommende har flere verger, skal begge vergene oppgis her
Når vergen selv eller noen som står vergen nær, er mottaker av gaven eller arveforskuddet, vil vergen
anses for inhabil. Da vil statsforvalteren som et ledd i behandlingen av søknaden oppnevne midlertidig
verge (setteverge) som skal ivareta interessene til personen med verge, jf. lov av 26. mars 2010 nr. 9
om vergemål (vergemålsloven) § 34.
Den midlertidige vergen (settevergen) skal utarbeide en skriftlig uttalelse til bruk for statsforvalterens
behandling av søknaden.
Fornavn:

Fødselsnummer:

Mellomnavn:

Etternavn:

Adresse:

Postnummer:

Poststed:

Slektskapsforhold til person med verge:
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Fornavn:

Fødselsnummer:

Mellomnavn:

Etternavn:

Adresse:

Postnummer:

Poststed:

Slektskapsforhold til person med verge:
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Informasjon om den som sender inn søknaden

Fornavn:

Fødselsnummer:

Mellomnavn:

Etternavn:

Adresse:

Postnummer:

Telefon:

Poststed:

Mobil:

E-post:

Slektskapsforhold til person med verge:
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Informasjon om gaven eller arveforskuddet

Størrelsen på gaven eller arveforskuddet:

Nærmere beskrivelse av hva gaven eller arveforskuddet består av hvis det er snakk om noe annet enn kontanter:
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Vergemålsloven § 41

Vergemålsloven § 41 gir retningslinjer for å gi gaver eller arveforskudd fra personer med verge. Loven
sier som følger:
«Vergen kan ikke gi gaver eller stønader på vegne av den som er under vergemål, utover det som
følger av skikk og bruk. En mindreårig over 15 år må samtykke til slik gave. Gjelder det større beløp,
kreves det samtykke av fylkesmannen, selv om en slik gave følger av skikk og bruk.
Med fylkesmannens samtykke kan vergen gi arveforskudd til en livsarving hvis det foreligger et
særlig behov for det, eller hvis det foreligger skriftlige nedtegnelser eller andre holdepunkter for at et
slikt forskudd er i samsvar med ønsket til den som er under vergemål.»
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5.1

Særlig behov

Beskriv hvilket særlig behov mottakeren av gaven eller arveforskuddet har:
(Kopi av dokumentasjon på behovet må legges ved.)

5.2

Holdepunkter for at gave eller arveforskudd er i samsvar med ønsket til personen med
verge

Hvilke skriftlige nedtegnelser eller andre holdepunkter tilsier at personen med verge har ment å gi gaven eller arveforskuddet?
(Kopi av dokumentasjonen må legges ved.)

5.3

Samtykke fra personen med verge (jf. vergemålsloven § 33 og § 41)

Har personen med verge gitt sitt samtykke til gaven eller arveforskuddet?
☐ ja ☐ nei ☐ det er ikke mulig å innhente samtykke
Hvis ja

Dato:

Sted:

Underskrift:
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6

Samtykke fra øvrige livsarvinger

Fylles ut dersom personen med verge sitter i uskiftet bo.
Hvis personen med verge sitter i uskiftet bo og ønsker å gi arveforskudd til en av livsarvingene, må de
øvrige livsarvinger gi sitt samtykke, jf. arveloven § 21. Ved å underskrive her, samtykker de til at gaven
eller arveforskuddet beskrevet i punkt 4 blir gitt fra boet. Alle livsarvingene må samtykke. Dersom det
ikke er nok plass, kan det legges ved et eget ark. Gis ikke samtykke her, er personen med verge pliktig
til å gi like store deler av arven til alle sine livsarvinger.
Navn på livsarving:

Dato:

Fødselsnummer:

Sted:

Underskrift:

Navn på livsarving:

Dato:

Fødselsnummer:

Sted:

Underskrift:

Navn på livsarving:

Dato:

Fødselsnummer:

Sted:

Underskrift:

Navn på livsarving:

Dato:
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Fødselsnummer:

Sted:

Underskrift:

Utbetaling av gave eller arveforskudd

Hvis statsforvalteren gir sitt samtykke, skal beløpet utbetales:
Til navn:

Kontonummer:

Adresse:

Postnummer:

Til navn:

Kontonummer:

Adresse:

Postnummer:

Til navn:

Kontonummer:

Adresse:

Postnummer:

Til navn:

Kontonummer:

Adresse:

Postnummer:

4

Poststed:

Poststed:

Poststed:

Poststed:
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8

Underskrift

Søknaden krever vergens underskrift. Hvis det er flere verger, skal begge skrive under. Dersom
personen med verge er mindreårig over 15 år, skal vedkommende skrive under for å gi sitt samtykke.
Dato:

Sted:

Vergens underskrift:

Dato:

Sted:

Vergens underskrift:

Dato:

Sted:

Underskrift fra mindreårig over 15 år:
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