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

GA – 8037 B

Søknad om statsforvalterens godkjenning til å låne ut midler som tilhører
personen med verge
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Opplysninger om person med verge

Fornavn:

Fødselsnummer:

Mellomnavn:

Etternavn:

Adresse:

Postnummer:

Poststed:

Alternativ adresse/annet:

Postnummer:

2

Poststed:

Informasjon om verge(r)

Hvis vedkommende har flere verger, skal begge vergene oppgis her
Når vergen selv eller noen som står vergen nær, er låntakere, vil vergen anses for inhabil. Da vil
statsforvalteren som et ledd i behandlingen av søknaden oppnevne en 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:

Fornavn:

Fødselsnummer:

Mellomnavn:
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Etternavn:

Adresse:

Postnummer:

Poststed:

Slektskapsforhold til person med verge:

3

Informasjon om lånet

Størrelsen på lånet (kr):

Navn på låntaker:

Her må gis en beskrivelse av hva som stilles som sikkerhet for lånet:

Følgende dokumenter legges ved denne søknaden:
 Kopi av takst, inkludert lånetakst, på eiendommen som ikke er eldre enn seks måneder
 Bekreftelse på at ordinær bank eller annen finansinstitusjon har gitt avslag på lån
 Dokumentasjon som viser søkers inntekts- og formuesforhold
 Dokumentasjon som viser annen lånebyrde for søker fra bank eller annen
finansinstitusjon
Tinglyst pantobligasjon i original må ettersendes

4

Vergemålsloven § 39 første ledd bokstav j)

Vergemålsloven § 39 første ledd bokstav j) gir hjemmel for utlån av midler tilhørende person med
verge. Bestemmelsen sier følgende:
«Vergen skal ha fylkesmannens samtykke til
j) å låne ut midler som tilhører den som er under vergemål, til vergen selv, eller til personer som
står i et slikt forhold til vergen som nevnt i § 34. Kongen kan i forskrift gi nærmere regler om
vilkårene for slike lån.»
Vergemålsforskriften § 14 sier følgende om vilkår for lån av midler som tilhører person med vergemål:
«Fylkesmannen kan i særlige tilfeller samtykke til å låne ut midler som tilhører den som er under
vergemål etter reglene i vergemålsloven § 39 første ledd bokstav j. Fylkesmannen kan bare
samtykke til slike lån om det stilles betryggende sikkerhet for kravet. Om det stilles sikkerhet i fast
eiendom, skal det utstedes en pantobligasjon som tinglyses på eiendommen og overleveres
fylkesmannen for sikker oppbevaring. Den sentrale vergemålsmyndigheten fastsetter instruks om
nærmere grenser for utlånsadgangen.»
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4.1

Særlige tilfeller

Her må gis en begrunnelse for hvorfor det er i personen med verge sin interesse å låne ut midlene til den aktuelle låntaker:

4.2

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

Har personen som er satt under vergemål gitt sitt samtykke til lånet?
☐ ja

☐ nei

Hvis ja

5

Dato:

☐ det er ikke mulig å innhente samtykke
Sted:

Underskrift:

Utbetaling av lånet

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

Kontonummer:

Adresse:

Postnummer:

Til navn:

Kontonummer:

Adresse:

Postnummer:

Til navn:

Kontonummer:

Adresse:

Postnummer:

Til navn:

Kontonummer:

Adresse:

Postnummer:

3

Poststed:

Poststed:

Poststed:

Poststed:
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6

Underskrift

Søknaden krever vergens underskrift. Hvis det er flere verger, skal begge skrive under. Hvis personen
med verge er mindreårig over 12 år, har vedkommende rett til å uttale seg i saken. Eventuelt kan
vedkommende skrive under her for å gi sitt samtykke.
Dato:

Sted:

Vergens underskrift:

Dato:

Sted:

Vergens underskrift:

Dato:

Sted:

Underskrift fra mindreårig over 12 år:
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