Sendes statsforvalteren i det fylket hvor du
ønsker verge- eller representantoppdrag

GA – 80 41 B

Søknad om å bli verge eller representant for enslig mindreårig asylsøker
Hvem kan bli verge?
Hvem som kan bli verge følger av vergemålsloven § 28. For å bli verge må du være egnet, dvs.
kvalifisert og skikket for det aktuelle vergeoppdraget. Du må i tillegg være over 18 år, ha ordnet
økonomi og ikke ha motstridende interesser med den du skal være verge for. Dersom du selv har
verge, kan du ikke være verge for andre.
Det er statsforvalteren som foretar den konkrete vurderingen av om du tilfredsstiller kravene til å bli
verge. Det vil bli foretatt en kredittsjekk av deg, og du må selv, på anmodning fra statsforvalteren,
innhente og fremlegge politiattest (gjelder ikke nærstående), jf. vergemålsloven § 28 annet ledd og
vergemålsforskriften § 15. I politiattesten skal det anmerkes om du er siktet, tiltalt, har vedtatt forelegg
eller er dømt for overtredelse av straffeloven §§ 255 til 258 og § 261 om underslag og tyveri mm, §§
266 til 267 om utpresning og ran, §§ 270 til 272, § 274 og §§ 275 til 278 om bedrageri, utroskap og
korrupsjon, §§ 281 til 287 om forbrytelser i gjeldsforhold, §§ 317 og 318 om heleri og hvitvasking, §§
391 a, § 404 om betrodde midler og § 405 a om forseelser mot formuesrettigheter. I tillegg skal
straffesanksjonerte brudd på lov 17. juli 1998 om årsregnskap mv. anmerkes. Attesten skal også
inneholde eventuelle overtredelser av straffebud omfattet av barneomsorgsattesten etter
politiregisterloven § 39 første ledd. – Straffeloven § 162 om narkotikaforbrytelser, §§ 192-197, 199,
200 annet ledd, 201 første ledd bokstav c, 201a, 203 og 204a om seksualforbrytelser, § 219 om
forbrytelser i familieforhold, § 224 om forbrytelser mot den personlige frihet, § 229 annet og tredje
straffalternativ, §§ 231, 233 om skadeforvoldelse, og § 268 jf. § 267 om ran.
Som verge vil du ha krav på godtgjøring (for nærstående gjelder dette kun hvis det foreligger særlige
grunner) og dekning av nødvendige utlegg i forbindelse med oppdraget, jf. vergemålsloven § 30.
Statsforvalteren skal tilby nødvendig opplæring, veiledning og bistand til verger i sitt distrikt, jf.
vergemålsloven § 6 annet ledd. Ønsker du nærmere informasjon, kan du derfor ta kontakt med
statsforvalteren i det fylket hvor du ønsker å få oppdrag.
Mer informasjon om vergeordningen kan du finne på www.vergemal.no.
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Hvem kan bli representant for enslig mindreårig asylsøker?
Hvem som kan bli representant for enslige mindreårige asylsøkere følger av utlendingsloven § 98 c.
For å bli representant, må du være egnet, dvs. kvalifisert og skikket til å ivareta den mindreåriges
interesser på best mulig måte. Du må ha gode kunnskaper om det norske samfunnet og det norske
språket, og du må kunne orientere deg i det offentlige systemet. Den mindreåriges ektefelle eller
samboer kan ikke være representant.
Det er statsforvalteren som foretar den konkrete vurderingen av om du tilfredsstiller kravene til å bli
representant. I denne forbindelse må du selv etter anmodning fra statsforvalteren innhente og legge
frem politiattest, jf. utlendingsloven § 98 c annet ledd. I attesten skal det anmerkes om personen er
siktet, tiltalt, har vedtatt forelegg eller er dømt for overtredelse av de straffebud som følger av
barneomsorgsattesten, jf. politiregisterloven § 39 første ledd. (Se over). Mer om politiattesten finner du i
politiregisterloven § 41 nr. 1. Opplysningene fra politiattesten vil inngå i vurderingen av om du er egnet.
Som representant har du krav på godtgjøring, og dekning av nødvendige utgifter i forbindelse med
oppdraget, jf. utlendingsloven § 98 f.
Statsforvalteren skal tilby nødvendig opplæring, veiledning og bistand til representanter i sitt distrikt, jf.
utlendingsloven § 98 b. Ønsker du nærmere informasjon, kan du derfor ta kontakt med statsforvalteren
i det fylket hvor du ønsker å få oppdrag.
Mer informasjon om representantordningen kan du finne på www.vergemal.no.
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Opplysninger om søker

Fornavn:

Fødselsnummer:

Mellomnavn:

Etternavn:

Folkeregistrert adresse:

Postnummer:

Poststed:

Eventuelt nåværende/annen adresse:

Postnummer:

Telefon:

Poststed:

Mobil:

E-post:

Sivilstand:
☐gift ☐ugift ☐samboer ☐separert ☐skilt
☐gjenlevende partner

☐enke/enkemann

Statsborgerskap:
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☐registrert partner ☐separert partner ☐skilt partner
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Utdanning og arbeidserfaring

Jeg er for tiden:
☐ yrkesaktiv
Utdanning:

☐ under utdanning ☐ annet (spesifiser nedenfor)

Nåværende stilling:

Nåværende arbeidsgiver:

Tidligere arbeidsgivere:

Annet:
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Hvilken type oppdrag ønsker du?

☐ Jeg ønsker å være verge for voksne
☐ Jeg ønsker å være verge for mindreårige
☐ Jeg ønsker å være representant for enslige, mindreårige asylsøkere
Her er flere kryss mulig.

Kan du tenke deg mer enn ett oppdrag?
☐ ja

☐ nei
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Hvorfor ønsker du å bli verge eller representant?

Her fører du opp en begrunnelse for hvorfor du ønsker oppdrag som verge og/eller representant.
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Dato:

Underskrift
Sted:

Underskrift:
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